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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 28.5.2014 
 

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 č. 1:  
Součástí zakázky na stravovací služby je i obsluha bufetu, který je součástí stravovacího 

komplexu.  

a. Jaký obrat – celorok 2013 bez DPH tento bufet realizuje? 

b. Lze obrat rozdělit po skupinách? Minimálně skupina cigarety a ostatní zboží? 

 

ODPOVĚĎ: 

Obrat bufetu zadavateli není znám. Provozovatel bufetu považuje tuto informaci za interní a 

zadavateli ji nesděluje.  

 

OTÁZKA č. 2:  
Lze celkový počet poskytované pacientské stravy (diet) rozdělit po počtech jednotlivých 

druhů pacientských diet?? Alespoň orientačně - na roční bázi za např. 2013 

 

ODPOVĚĎ: 

Tato otázka byla zodpovězena  v Odpovědi na dotaz uchazeče ( otázka  č. 1 ) ze dne 

26.5.2014. 

 

OTÁZKA č. 3:  
Bod 2.1 ZD – odstavec II – položka čtvrtá. Předmětem VZ je zajištění vlastního tabletovacího 

systému pro rozvoz a uchování pacientské stravy - Při návštěvě místa byl tento bod 

předmětem dotazu a odpověď nebyla jednoznačná 

Je předmětem VZ i dodávka vlastního tabletového systému ze strany dodavatele zakázky? = 

náhrada systému, který jsme v ON mohli vidět?? 
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V příloze ZD – seznam technologie kuchyně - jsou tyto tabletové položky systému uvedeny 

jako existující vybavení kuchyně 

 

ODPOVĚĎ: 

Tato otázka byla zodpovězena  v Odpovědi na dotaz uchazeče ( otázka č.3 ) ze dne 26.5.2014. 

Zde je uvedeno, že předmětem služby je i zajištění vlastního tabletového systému.  Uvedená 

příloha měla pouze informativní charakter.  

 

OTÁZKA č. 4:  
Prosíme o informaci, zda budou uchazeči povinni zajistit kompletní tabletový systém a 

tabletové skříně (viz čl. II. odst. 1. první odrážka) vlastními silami (z vlastních zdrojů) již od 

počátku plnění smlouvy či zda zadavatel umožní využívání stávajícího tabletového systému. 

V případě, kdy by bylo umožněno využití tabletového systému zadavatele, prosíme o 

informaci kolik tabletových vozíků (skříní) a tabletů bude dáno k dispozici vítěznému 

uchazeči. 

 

ODPOVĚĎ: 

Tato otázka byla zodpovězena  v Odpovědi na dotaz uchazeče ( otázka č.3 ) ze dne 26.5.2014. 

Zde je uvedeno, že předmětem služby je i zajištění vlastního tabletového systému. Tabletový 

systém musí mít k dispozici uchazeč již od počátku plnění smlouvy.  

 

OTÁZKA č. 5:  
Z odpovědí na dotaz uchazeče zveřejněném dnes na portálu Zadavatele vyplývá, že průměrný 

počet stravovacích dnů od 1.11.2013 do 30.4.2014 je 184. Prosím Vás o potvrzení, že nedošlo 

k chybě a číslo je správné. Průměrný denní obrat byl ZD uveden v rozsahu 311 stravovacích 

dnů, resp. 314 stravovacích dnů- dle dnešní odpovědi Zadavatele. 

 

ODPOVĚĎ: 

Tato otázka byla zodpovězena  v Odpovědi na dotaz uchazeče ( otázka č.6 ) ze dne 26.5.2014. 

Zadavatel požaduje ocenit maximální počet dnů, který v případě nutnosti ( reorganizace a.s. 

atd )  musí být schopen uchazeč v rámci své služby zajistit.  Dle uvedené odpovědi ze dne 

26.5.2014 bude posuzována celková cena služby, a to  bez DPH. V zadávací dokumentaci se 

vyskytly nepřesnosti v sazbě DPH. Uchazeč je povinen užít platnou sazbu DPH v souladu se 

zákonem o DPH.  

Na základě výše uvedených skutečností a z důvodu lepší přehlednosti a transparentnosti 

tvorby nabídkové ceny za požadované služby zadavatel nahrazuje přílohy č.9, 10 a 11 

aktualizovanými přílohami, který je uchazeč povinen vyplnit a zařadit do své nabídky. 

 

OTÁZKA č. 6:  
Prosíme o specifikaci SW Zadavatele (např. umožňuje SW Zadavatele normování, příjem a 

výdej ze skladu atd.) 

 

ODPOVĚĎ: 

Ano, umožňuje. 

 

Ing. Luděk Přibyl 

INVEST PK s.r.o. 

V Oudolí 303 

397 01 Písek 

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

 

Přílohy: Příloha č. 9, 10 a 11 
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