Seznam vyzvaných zájemců
- podle rozdělovníku –
Ostrava, vypraveno dne: 29. 3. 2012
viz otisk razítka na poštovní obálce
číslo jednací: 26095149/2012-06/3
PRŮVODNÍ DOPIS - PÍSEMNÁ VÝZVA ZADAVATELE K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK
Zadavatel veřejné zakázky Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov, zastoupený Mgr.
Jaroslavem Šímou, předsedou představenstva a MUDr. Jindřichem Floriánem, místopředsedou představenstva (dále v textu
jen „zadavatel“) se rozhodl podle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) vyzvat Vás ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení písemnou výzvou k podání nabídky na
zhotovitele stavby „Ekologizace energetického zdroje Nemocnice Český Krumlov a.s.“ a k prokázání splnění kvalifikace, a to
vše v rozsahu a za podmínek, které jsou nedílnou součástí shora citované předmětné veřejné zakázky.
Výkonem zadavatelské činnosti podle ust. § 151 zákona byla pověřena obchodní firma RECTE.CZ, s.r.o. se sídlem Matiční
730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ 619 72 690 (dále jen „pověřená osoba“). Pověřená osoba je oprávněna za
zadavatele jednat, přičemž pověřené osobě není uděleno zmocnění k rozhodovacím úkonům, tj. k zadání veřejné zakázky,
vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení, zrušení zadávacího řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu,
zrušení soutěže o návrh a rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Dnem rozhodným pro počátek běhu nebo ukončení běhu
lhůt jsou úkony učiněné pověřenou osobou. S ohledem na tuto skutečnost je dodavatel povinen veškeré doklady a
požadované listiny doručovat pověřené osobě. Doklady a požadované listiny se považují za doručené dnem, kdy byly
doručeny pověřené osobě. Od této doby pak začínají plynout i případné lhůty uvedené v zákoně a vázané na doručení
dokladů a požadovaných listin.
Jana Šenková
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
na základě uzavřené mandátní smlouvy
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