Všem dodavatelům

Naše značka/Our Ref. VZN/0224002125/2015

Vyřizuje/Responsible, tel.: Neubergová, 220 112 734

Dne/Date: 21. 08. 2015

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev.č. zakázky:

Lékařská služba první pomoci pro letiště Praha/Ruzyně
jednací řízení s uveřejněním
518611

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Letiště Praha, a. s.
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
282 44 532

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedené dotazy k zadávacím
podmínkám, které Vám tímto poskytuje včetně odpovědí v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Dotaz č. 1

Odpověď č. 2
Zadavatel je sektorovým zadavatelem ve smyslu Zákona a v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 Zákona je
oprávněn stanovit jakékoliv objektivní požadavky k posouzení kvalifikace. Zadavatel tak není omezen ustanovením
§ 50 odst. 1 písm. c) Zákona.

Dotaz č. 2

Odpověď č. 2
V ustanovení čl. III.3.1 kvalifikační dokumentace je chybný název zákona, kdy uvedený zákon č. 372/2011 Sb. se
nazývá „zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)“. Odkaz
na již neplatný název zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních byl uveden omylem.
Vzhledem k rozsahu předmětu veřejné zakázky je nezbytné zejména doložení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., resp. rozhodnutí o registraci podle předchozího zákona č. 162/1992 Sb.,
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Pokud toto oprávnění resp. registrace neumožňuje i
poskytování školení v přednemocniční neodkladné pomoci pro zaměstnance zadavatele, je nezbytné i předložení
živnostenského oprávnění pro výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Dotaz č. 3

Odpověď č. 3
Dodavatel je oprávněn doložit splnění tohoto kvalifikačního předpokladu jakýmkoliv dokladem prokazujícím
vlastnictví, nebo jiný právní vztah k danému vybavení (např. nájemní). Případně je možné prokázat splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu prostřednictvím čestného prohlášení, ve kterém dodavatel prohlásí, že daným zařízením
bude pro účely plnění veřejné zakázky disponovat.

Prodloužení lhůty pro podání žádosti o účast a k prokázání kvalifikace
Zadavatel v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 4 a § 42 odst. 7 Zákona současně prodlužuje lhůtu pro podání
žádosti o účast a k prokázání kvalifikace. Lhůta pro podání žádosti o účast a k prokázání kvalifikace končí dne
31. 8. 2015 v 10:00.
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