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Dodatečné informace č. 04 k Zadávací dokumentaci

VYHLAŠOVATEL: Ústav hematologie a krevní transfuze
Sídlem: U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2
Zastoupený:
IČ/

oupei
DIČ:

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, PhD, MBA., ředitel
00023736 / CZOOO23736

Název soutěže: Prodej plazmy ÚHKT
Ev.č.: VS17099

Vyhlašovatel upřesňuje následující informace v Zadávací dokumentaci veřejné soutěže vztahující se k výše
uvedené veřejné soutěži:

Vyhlašovatel sděluje, že změnu ?hůty pro podání nabídek takto:

Původní termín: 31. 7. 2017, čas: 11:00 hod., otevírání obálek 31 . 7. 2017 od 11:15 hod.
Nový termín pro podání nabídek: 4. 8. 2017, čas 11:00 hod., otevírání obálek: 4. 8. 2017 od 11:15 hod.

Vyhlašovatel sděluje, že ostatní informace v Zadávací dokumentaci jsou beze změny.

V Praze dne 27. 7. 2017 .. }ťlú'/Ú-úq /
Táňa Vozábová, DiS.
Oddělení veřejných zakázek
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2

ústsv hematologie a krevní traníítuze
'Úseka;ro'provoz a investice

U"Nemocnice -1 , 128 20 Píaha 2
'Tel. 221' 977 211

IČ0 00023736
(23)

tel.: +420 221 977 211, fax: +420 221 977 1'
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Dodatečné informace č. 03 k Zadávací dokumentaci

VYHLAŠOVATEL: Ústav hematologie a krevní transfuze
Sídlem: U nemocnice 2094/ 1, 128 20 Praha 2
Zastoupený:
IČ / DÍČ:

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, PhD, MBA., ředitel
00023736 / CZOOO23736

Název soutěže: Prodej plazmy ÚHKT

Ev.ě.: VS17099

Vyhlašovatel upřesňuje následující inforrnace v Zadávací dokumentaci veřejné soutěže vztahující se k výše
uvedené veřejné soutěži:

1. Upřesnění č. 1:

Dokument Zadávací dokumentace:

Chybný text:
Nabídka musí obsahovat:

s Krycí list nabídky s identifikačními údaji zájemce (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa pro písemný
styk, liší-li se od adresy sídla, jméno osoby pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné soutěže,
IČ, DIČ, telefon, e- mail).

u Vyplněný náwh Smlouvy o koupi a dodání plazmy, v písemné podobě, podepsaný oprávněnou osobou
v originále.

s Doklady prokazující splnění kvalifikačnfch předpokladů, dle článku 5.3 této dokumentace.

s Součástí nabídky musí být rovněž:

Nahrazuje íext:
Nabídka musí obsahovat:

s Krycí list nabídky s identifikačními údaji zájemce (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa pro písemný
styk, liší-li se od adresy sídla, jméno osoby pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné soutěže,
IČ, DIČ, telefon, e- mail).

s Vyplněný náwh Smlouvy o koupi a dodání plazmy, v písemné podobě, podepsaný oprávněnou osobou
v originále.

s Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, dle článku 5.3 této dokumentace.

Zadavatel sděluje, že ostatní informace v Zadávací dokumentaci jsou beze změny, a to včetně IhŮty pro
podání nabídek.

V Praze dne 20. 7. 2017

Táňa Vozábová, DiS.
Oddělení veřejných zakázek
Ustav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
tel.: +420 221 977 211, fax: +420 221 977 113
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Dodatečné informace č. 02 k Zadávací dokumentaci

VYHLAŠOVATEL: Ústav hematologie a krevní transfuze
Sídlem: U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2
Zastoupený:
IČ / DIČ:

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, PhD, MBA., ředitel
00023736 / CZOOO23736

Název soutěže: Prodej plazmy ÚHKT

Ev.č.: VSl7099
Vyhlašovatel upřesňuje následující informace v Zadávací dokumentaci veřejné soutěže vztahující se k výše
uvedené veřejné soutěži:

1. Upřesnění č. 1:

Dokument Krycí list:

V textu dokumentu nejsou uvedeny inforrnace poidované v zadávací dokumentaci (prohlášení, akceptace
podmínek,...).

Nová verze Krycího listu s doplněním uvedených informací je uvedena v příloze těchto Dodatečných informací
č.02 a nahrazuje původní verzi.

2. Upřesnění ě. 2:

Dokument Zadávací dokumentace:
Upřesnění čl. 3.4 bodu 1.:

Chybný text:
... Požadované náležitosti a způsob kontroly a posouzení nabídek jsou popsány v bodu 6.4.

Nahrazuje text:
.... Požadované náležitosti a způsob kontroly a posouzení nabídek jsou popsány v bodu 6.3., 7.2. a 8.

3. Upřesnění ě. 3:

Dokument Zadávací dokumentace:

Chybný text:
Prvním číslovaným listem bude obsah nabídky, který bude zpracován v souladu se vzorem, který je uveden v
příloze k Dokumentaci. Ostatní listy a pořadí kapitol vyplývají z formuláře obsahu nabídky.

Nahrazuje text:
Nabídka musi obsahovat:

s Krycí list nabídky s identifikačními údaji zájemce (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa pro písemný
styk, liší-li se od adresy sídla, jméno osoby pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné soutěže,
IČ, DIČ, telefon, e- mail).

l7099P1 2@DodatInfo-4.docx strana 3 z 5



raÚHKT VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

s Vyplněný návrh Smlouvy o koupi a dodání plazmy, v písemné podobě, podepsaný oprávněnou osobou
v originále.

s Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, dle článku 5.3 této dokumentace.

íí Součástí nabídky musí být rovněž:

4. Upřesnění č. 4:

Dokument Zadávací dokumentace:
Zrušení bodu d. v odstavci 6.3.l.

Zrušený bod:
Uvodní list každého výtisku bude zpracován v souladu se vzorem, který je přílohou Dokumentace.

Zadavatel sděluje, že ostatní informace v Zadávací dokumentaci jsou beze změny a to včetně Ihůty pro podání
nabídek.

V Praze dne 13. 7. 2017

Táňa Vozábová, DiS.
Oddělení veřejných zakázek
Ustav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
tel.: +420 221 977 211, fax: +420 221 977 113

l 7099P 12@DodatInfo-4.docx strana 4 z 5



ť!ÚHKJ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Dodatečné informace č. Ol k Zadávací dokumentaci

Název soutěže: Prodej plazmy ÚHKT

Ev.č.: VSI7099

VYHLAŠOVATEL: Ústav hematologie a krevní transfuze
Sídlem: U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2
Zastoupený:
IČ / DÍČ: Prof. MUDr. Petr Cetkovský, PhD, MBA., ředitel

00023736 / CZOOO23736

Vyhlašovatel sděluje následující dodatečné informace k Zadávací dokumentaci vztahujicí se k výše uvedené
veřejné soutěŽi.

Dodatečná informace č.1:

Vyhlašovatel oznamuje nový termín pro podání nabídek:
Původní termín pro podání nabídek: 14. 7. 2017 v 11:00 hodin

* Nový termín pro podání nabídek: 31. 7. 2017 v 11:00 hodin

Dodateěná informace č. 2:

Zadavatel oznamuje termín prohlídky místa plnění, který je individualizován pro každého zájemce.
Termín prohlídky místa plnění je uveden v příloze.

Příloha: Stanovený termín prohlídky místa plnění.

VPrazedne 11. 7.2017

Táňa Vozábová, DiS.
Oddělení veřejných zakázek
Ústav hematoÍlogie a krevní transfuze
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
tel.: +420 221 977 211, fax: +420 221 977 113
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