VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
Název veřejné zakázky:
Identifikační číslo zakázky:
Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČO:
Veřejná zakázka podle předmětu:
Forma zadávacího řízení:

Dodávka Centrální monitorovací
stanice a Kardiotokografu s telemetrií
pro MMN a.s.
Z2022-018624
MMN a.s.
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
05421888
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel tímto poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.
INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU ZADAVATELE 1
Zadavatel k prokázání technické kvalifikace požaduje předložit:
- nejméně 2 zakázky, jejichž předmětem nebo jejichž součástí byla dodávka Centrální
monitorovací stanice a kde hodnota této dodávky (včetně instalace) činila nejméně
500 000,- Kč bez DPH, u každé z nich
- nejméně 2 zakázky, jejichž předmětem nebo jejichž součástí byla dodávka
Kardiotokografu a kde hodnota této dodávky (včetně instalace) činila nejméně 750 000,- Kč
bez DPH, u každé z nich.
I.
Zadavatel pro vyloučení pochybností poskytuje vysvětlení k vyplnění formuláře pro
prokázání splnění technické kvalifikace:
Formulář pro prokázání splnění technické kvalifikace obsahuje řádek „Celkový finanční
objem dodávky v Kč bez DPH“, do kterého účastník řízení doplní celkovou finanční hodnotu
předložené referenční zakázky. Tato celková hodnota zakázky (dodávky) bude obsahovat
celkovou hodnotu všech dodaných přístrojů, pokud takové přístroje byly součástí dodávky
(zakázky).
V následujícím řádku pak účastník řízení doplní „Finanční objem dodávky (včetně instalace)
Centrální monitorovací stanice v Kč bez DPH“, tj. finanční objem přístroje, ke kterému se
vztahuje požadavek na minimální finanční objem ve výši 500 000,- Kč bez DPH.
II.

Formulář pro prokázání splnění technické kvalifikace obsahuje řádek „Celkový finanční
objem dodávky v Kč bez DPH“, do kterého účastník řízení doplní celkovou finanční hodnotu
předložené referenční zakázky. Tato celková hodnota zakázky (dodávky) bude obsahovat
celkovou hodnotu všech dodaných přístrojů, pokud takové přístroje byly součástí dodávky
(zakázky).
V následujícím řádku pak účastník řízení doplní „Finanční objem dodávky (včetně instalace)
Kardiotokografu v Kč bez DPH“, tj. finanční objem přístroje, ke kterému se vztahuje
požadavek na minimální finanční objem ve výši 750 000,- Kč bez DPH.
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