Předběžná tržní konzultace veřejné zakázky "Zajištění služeb BOZP a PO pro NUDZ"
Národní ústav duševního zdraví se sídlem Topolová 748, 250 67 Klecany, IČ: 00023752 (dále jen
„Zadavatel“), zastoupen PhDr. Petrem Winklerem, Ph.D., ředitelem, připravuje veřejnou zakázku
s názvem „Zajištění služeb BOZP a PO pro NUDZ“.
Za účelem získání relevantních informací nezbytných pro správné nastavení zadávacích podmínek a
zejména stanovení předpokládané hodnoty Veřejné zakázky, se Zadavatel rozhodl provést
předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů. Tato předběžná tržní konzultace je otevřená a mohou se jí zúčastnit všichni
potencionální dodavatelé a odborníci v oblasti týkající se předmětu veřejné zakázky. Zadavatel
požaduje písemné potvrzení účasti na předběžné tržní konzultaci.
Předmět a účel veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky bude kompletní zajištění služeb BOZP a PO zahrnující mimo jiné
aktualizaci stávající dokumentace, školení zaměstnanců nebo pravidelné kontrolní činnosti. Úvodní
prezentace k předběžné tržní konzultaci se bude konat dne 21. 7. 2021 od 9.30 hodin v Národním
ústavu duševního zdraví, v zasedací místnosti ve třetím patře, Topolová 748, 250 67 Klecany.
Na této prezentaci budou účastníci detailněji seznámeni s předmětem veřejné zakázky a bude
představen harmonogram dalších kroků předběžné tržní konzultace. Součástí představení veřejné
zakázky bude i prohlídka budovy NUDZ a závěrem stručná diskuze, na základě které bude možné
definovat doplňující dotazy k veřejné zakázce.
Účastníci předběžné tržní konzultace musí při podpisu prezenční listiny předložit průkaz totožnosti a
plnou moc k zastupování dodavatele na této předběžné tržní konzultaci. Účastnit se mohou
maximálně dvě osoby za každého dodavatele.
Po ukončení předběžné tržní konzultace bude vyhotoven zápis, jehož relevantní závěry budou
zapracovány do zadávacích podmínek.
Tato
předběžná
tržní
konzultace
je
uveřejněna
na
profilu
zadavatele
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=PCP a na webových stránkách NUDZ
https://www.nudz.cz/.
Případné dotazy ke konání předběžné tržní konzultace, potvrzení účasti zasílejte prostřednictvím e‐
mailu na adresu zuzana.tumova@nudz.cz.

