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Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených
dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace. Zároveň v návaznosti na
níže uvedené dotazy rovněž dle § 99 ZZVZ mění, resp. upřesňuje, zadávací dokumentaci
v souladu s příslušnými odpověďmi zadavatele.

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:
Dobrý den,
Rádi bychom se Vás dotázali na Váš požadavek: ,,Zadavatel dále požaduje, aby
jednotlivé položky Xerografický papír A3, A4, A5 a A6, byly v originálním balení.
Zadavatel nepovoluje tzv. řezání, čili vytvoření menšího formátu z formátu většího. "
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Co se týče formátů A5, A6, tyto formáty se v originálních baleních neprodávají a
standardně se řežou z větších formátů. Samozřejmě je možné je zatavit do fólie po
balíčcích a vrátit zpět do originální krabice. Je možné se účastnit za těchto podmínek? A
pokud ne, můžeme poprosit o vzorový příklad výrobku či výrobce, který dodává v
požadovaných formátech A5, A6 v originálních baleních?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel u Xerografického papíru formátu A5 a A6 povoluje strojové řezání, čili vytvoření
menšího formátu z formátu většího za podmínky zatavení balení do fólie a vrácení zpět do
originální krabice.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené změny a upřesnění zadávací dokumentace jsou
způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání
nabídek: 10.5.2021 10.00 hod.

V Havířově, dne 27.4.2021
Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. Ing. Teodor Jurga, vedoucí
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