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VÝZVA K Ú ČASTI NA PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI 

 

Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO: 272 83 933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 
460 01 Liberec („Zadavatel“)  si Vás dovoluje pozvat k účasti na předběžné tržní konzultaci 
k projektu „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.“ („ Konzultace“).  

Konzultace se koná za účelem seznámení potenciálních dodavatelů s prioritou projektu Modernizace 
Krajské nemocnice Liberec, a.s., kterou je vytvoření prostor pro Centrum urgentní medicíny – CUM, 
které zefektivní a zkoncentruje provoz intenzivní péče, včetně zázemí pro klíčové laboratoře a zařízení 
zobrazovacích metod (tzv. komplementárních pracovišť) a dále prostor pro parkovací dům a 
energocentrum („Projekt “). Cílem Projektu je zejména zefektivnění a integrace medicínských 
procesů, vytvoření podmínek pro další rozvoj super specializované péče, jakož i zlepšení komfortu pro 
klienty (resp. pacienty) i zaměstnance. 

 

1. VYMEZENÍ Ú ČELU A PŘEDMĚTU KONZULTACE 

Účelem Konzultace je seznámit potenciální dodavatele s Projektem, jeho aktuálním stavem 
a dalšími kroky Zadavatele, jehož významnou součástí bude veřejná zakázka na stavební práce 
týkající se Projektu („Tendr“). Předmětem Konzultace bude zejména informovat a otevřít 
diskusi o specifikách Projektu, předpokládaném průběhu Tendru a zvažovaných zadávacích 
podmínkách. 

Pro větší efekt Konzultace zřídí Zadavatel data room, k němuž účastníkům Konzultace umožní 
od 25. 11. 2020 přístup a v němž bude shromažďovat dokumenty k Projektu, které již jsou 
veřejně dostupné, jakož i těch, jejichž poskytnutí může být účelné v rámci přípravy Tendru. 
Zásadní sada dokumentů bude v data roomu přístupná od 25. 11. 2020 s tím, že Zadavatel bude 
podle potřeby případně data room doplňovat nebo aktualizovat i po tomto datu.  

 

2. ÚČAST NA KONZULTACI 

K účasti na Konzultaci je nezbytné vyplnit registrační formulář, který je přílohou této výzvy, 
a zaslat jej nejpozději do 30. 11. 2020 (včetně)  na e-mailovou adresu 
ptk.KNLiberec@havelpartners.cz.  

 

3. PŘEDPOKLÁDANÝ PR ŮBĚH KONZULTACE 

Možnost účastnit se Konzultace je otevřena všem potenciálním dodavatelům a zájemcům 
o Projekt. 

Konzultace bude organizována ve 3 kolech, a to následovně: 

1. kolo: 

- příjem vyplněných registračních formulářů, 

- distribuce přihlašovacích údajů do data room registrovaným účastníkům (v data roomu 
budou od 25. 11. 2020 zveřejňovány dokumenty relevantní pro Konzultaci, jak uvedeno 
výše) 

2. kolo: 

- videokonference Zadavatele vůči zástupcům dodavatelů; 
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3. kolo: 

- příjem vyplněných dotazníků od dodavatelů (návrh dotazů bude součástí prezentace 
vložené do data roomu již před konáním videokonference), 

- případné doplňující dotazy Zadavatele na dodavatele. 

Zadavatel si vyhrazuje právo podmínky a pravidla Konzultace kdykoliv upravit, nebo 
Konzultaci ukončit. 

Výsledky Konzultace nemají povahu nabídek či žádostí o účast v zadávacím řízení. Účast 
na Konzultaci nezakládá dodavateli žádná práva ani povinnosti v budoucím zadávacím řízení. 

 

Videokonference zástupců Zadavatele vůči zástupcům dodavatelů 

Konzultace proběhne formou videokonference (stream) zástupců Zadavatele vůči zástupcům 
dodavatelů, kteří se přihlásí k účasti na Konzultaci. Během videokonference bude formou 
prezentace představen Projekt a přečteny dotazy Zadavatele související s přípravou Tendru. 
Případné dotazy ke Konzultaci a k Projektu mohou dodavatelé klást před konáním 
videokonference, nebo v jejím průběhu, a to e-mailem na e-mailovou adresu 
mailto:ptk.KNLiberec@havelpartners.cz anebo prostřednictvím chatu v aplikaci 
videokonferenčního hovoru v průběhu videokonference. Tyto dotazy budou zodpovídány podle 
možností a vhodnosti buď již v průběhu videokonference, nebo následně dodatečnou informací 
zaslanou účastníkům Konzultace.  

V rámci videokonference bude zaznamenáván (nahráván) zejména prostor se zástupci 
Zadavatelů, kteří budou v danou chvíli hovořit, a  prezentace. Audiovizuální přenos 
videokonference bude probíhat pouze v čase konání Konzultace a bude z něj pořizován záznam 
pro účely ověření zápisu (protokolu). Nepředpokládá se, že by zástupci dodavatelů vstupovali 
do přednesu – naopak pro účely zajištění hladkého průběhu budou všichni požádáni o vypnutí 
mikrofonů. 

Každý dodavatel se bude moci k videokonferenci přihlásit prostřednictvím až dvou zařízení, 
z důvodu předcházení přetížení systému, ledaže počet účastníků umožní četnější připojení.  

Zadavatel nikterak nemůže garantovat funkčnost či bezproblémový průběh videokonference. 
V zájmu eliminace výpadku přenosu doporučují Zadavatelé se připojit prostřednictvím 
stabilního vysokorychlostního internetového připojení.  

Videokonferenční hovor bude probíhat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams1. Bližší 
technické a organizační pokyny ohledně videokonference včetně pozvánky (umožňující 
připojení se k videokonferenčnímu hovoru) budou s dostatečným časovým předstihem 
poskytnuty přihlášeným dodavatelům na e-mailovou adresu, kterou uvedli v registračním 
formuláři. 

Konzultace bude probíhat výhradně v českém jazyce.  Zadavatel očekává, že případný překlad 
si zajistí dodavatel vlastními silami na vlastní náklad.  

Všechny podklady související s Konzultací budou vyhotoveny v českém jazyce. Komunikace 
mezi dodavateli a Zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.  

  

                                                      
1 https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software.  
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O průběhu Konzultace bude pořízen záznam, a to formou písemného zápisu a současně audio 
či videozáznamu2. Účastí na Konzultaci dává zástupce dodavatele souhlas se zpracováním 
osobních údajů a pořízením písemného a současně audio či video záznamu pro interní účely 
Zadavatele.  

Záznam z Konzultace Zadavatel poskytne každému řádně a včas přihlášenému účastníkovi 
Konzultace na jeho výslovnou žádost. 

Po ukončení videokonference Zadavatel předpokládá příjem vyplněných dotazníků od 
dodavatelů (ve lhůtě ca 5 pracovních dnů). Zadavatel si vyhrazuje právo zaslat případně 
jednotlivým dodavatelům doplňující dotazy. 

Dodavatelé berou na vědomí, že průběh a výsledky Konzultace mohou být uveřejněny (např. 
jako součást zadávací dokumentace v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ). 

 

4. ČAS A MÍSTO KONÁNÍ SPOLE ČNÉHO SETKÁNÍ 

Videokonference je plánována na 2. 12. 2020 v čase od 10:00 hod.  

Videokonferenční hovor bude probíhat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. 

5. ZÁVĚR 

Případné dotazy a připomínky týkající se Konzultace zasílejte prosím výhradně e-mailem na 
adresu: ptk.KNLiberec@havelpartners.cz. 

 

Děkujeme za Vaši součinnost a budeme se těšit na Vaši účast na Konzultaci.  

 

V Liberci dne 18. 11. 2020 

 

 

prof. Ing. Petr Moos, CSc. 

Vedoucí projektu Modernizace KNL 

____________________________ 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

  

 

  

                                                      
2 Všechny typy záznamu budou pořizovány způsobem odpovídajícím jak účelu Konzultace, tak standardním 
pravidlům ochrany osobnosti a osobních údajů. Pokud by byl pořizován videozáznam, bude zásadně pořizován 
tak, že snímán bude pouze obraz prezentujících osob na straně Zadavatelů a zástupců Zadavatelů, a bude použit 
ke zpracování a ověření písemného záznamu. Zadavatel o Konzultaci uveřejní podle § 36 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ “) pouze písemný záznam, 
který bude obsahovat údaje ZZVZ vyžadované a (pouze) podstatné informace, které budou obsahem Konzultace. 
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REGISTRAČNÍ FORMULÁ Ř 
K PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI – MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNIC E 

LIBEREC, A. S. („KONZULTACE“) 

Identifikace Zadavatele: 

Název: Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

Identifikace zájemce o Konzultaci: 

Název:  

IČO:  

Sídlo:  

Kontaktní osoba pro 
účely Konzultace3 

Jméno: 
Funkce:  
e-mail: 
tel.: 

Osoby, které se budou 
účastnit 
videokonferenčního 
hovoru 

Jméno: 
Funkce / vztah k dodavateli:  
e-mail: 
 

Jméno: 
Funkce / vztah k dodavateli:  
e-mail: 

Organizační informace: 

Uvedení důvodů, ze 
kterých se chce zájemce 
Konzultace účastnit: 

 

Svým podpisem dává zájemce o Konzultaci výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů 
a pořízením zápisu (protokolu) z jednání a písemného či video záznamu v rozsahu § 211 ZZVZ. 

 

V ____________ dne ____________ 

______________________ 
Jméno: 
Funkce: 

                                                      
3 Osoba, které budou následně zaslány přihlašovací údaje do data room a pozvánka do aplikace Microsoft Teams 
(včetně bližších technických a organizačních pokynů). 


