
 1 

 

 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ UCHAZEČE 
 

 

 

ZADAVATEL:  Nemocnice Strakonice, a.s. 

Sídlem:   Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice I 

IČ zadavatele: 260 95 181  

Zastoupený:  MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva 

Ing. Luboš Kvapil, místopředseda představenstva 
 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Zajištění stravovacích služeb pro pacienty, zaměstnance a ostatní strávníky Nemocnice 

Strakonice, a.s. 
 

         V Písku dne 20.5.2014 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ UCHAZEČE  

 

Výše uvedený zadavatel touto cestou sděluje odpověď na dotaz uchazeče vztahující se 

k nadlimitní veřejné zakázce na službu Zajištění stravovacích služeb pro pacienty, 

zaměstnance a ostatní strávníky Nemocnice Strakonice, a.s. zadávané v otevřeném řízení 

dle ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Veřejná zakázka byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 25.4.2014 pod 

evidenčním číslem zakázky: 367283. 

 

 

OTÁZKA:  
Prosím Vás o zodpovězení doplňujícího dotazu k VZ Zajištění stravovacích služeb pro 

pacienty, zaměstnance a ostatní strávníky Nemocnice Strakonice, a.s. 

Bod 5.7. Zadavatel akceptuje předložení Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

Bod 5.8.III Zadávací dokumentace si zadavatel vyhrazuje právo na kontrolu dokladů a to i 

výpisu z evidence Rejstříku trestů.  

Je tedy dostačující předložení Výpisu ze SKD nebo je nutné doložit také výpis z Rejstříku 

trestů? 

 

 

ODPOVĚĎ: 

Zadavatel umožňuje prokázat splnění kvalifikace v souladu s ust. § 127 odst. 1 ZVZ - tzn., že 

stačí výpis se seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to v prosté kopii. 

Zadavatel jsi zároveň vyhrazuje právo na předložení a kontrolu dokumentů před podpisem 

smlouvy ve smyslu ust. § 57 odst. 1 a § 127 odst. 3 ZVZ. Požaduje-li zadavatel před 

uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 

kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, povinen je předložit, 

a to dle § 57 odst. 1 ZVZ.  

§ 127 odst. 3 ZVZ umožňuje zadavateli vyžadovat vedle výpisu se seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů rovněž předložení jiných dokladů, které prokazují splnění kvalifikace dle § 53 

ZVZ.  
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Nepředloží-li vybraný uchazeč požadované dokumenty v rámci součinnosti před podpisem 

smlouvy dle § 82 odst. 4 ZVZ je to vyhodnoceno tak, že neposkytnul řádnou součinnost a 

zadavatel může uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí.  

 

 

 

Ing. Luděk Přibyl 

INVEST PK s.r.o. 

V Oudolí 303 

397 01 Písek 

Osoba pověřená zastoupením zadavatele v řízení dle ust. § 151 ZVZ: 
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