VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I
Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
LF HK – CORE FACILITIES – Spektrofotometry
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-022082
spisová značka zadavatele: LFHKCF0019
(dále jen „veřejná zakázka“)
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO: 00216208
se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03
(dále jen „zadavatel“)
ZÁSTUPCE ZADAVATELE:
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO: 28360125
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00
tel.: +420 541 211 528
e-mail: zakazky@akfiala.cz
ID datové schránky: vb7kdaz
(dále jen „zástupce zadavatele“)
Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné
zakázky je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele, resp.
v souladu s § 99 zákona mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci takto:
Dotaz č. 1
Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:
V části 2 VZ požadujete k UVVIS spektroforometru 50 kyvet pro UV a VIS oblast a dále min rozsah
přístroje 190 až 1 000 nm. Pokud by byl požadován tento rozsah i pro kyvety, pak by měli být křemenné
a pak cena 69 440,50 Kč je asi nereálná. Můžete toto upřesnit? Děkuji
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Odpověď na dotaz č. 2
Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:
Zadavatel v části 2 veřejné zakázky nepožaduje jako další součást spektrofotometru kyvety
se spektrálním rozsahem vlnových délek: spodní hranice max. 190 nm, horní hranice min. 1000 nm, jako
požaduje u spektrofotometru.
Zadavatel v části 2 veřejné zakázky požaduje jako další součást spektrofotometru startovací sadu
plastových spektrofotometrických kyvet pro UV z polymethylmetakrylátu (PMMA), 4,5 ml pro měření
ve VIS a UV v počtu minimálně 50 kusů.
Zadavatel v tomto smyslu upravil požadavky na technickou specifikaci spektrofotometru v příloze č. 4b
dokumentace zadávacího řízení - Specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění,
tj. ve znění aktualizovaném k 10.07.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.
Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace plnění v aktualizovaném znění, tj. ve
znění aktualizovaném k 10.07.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.
Specifikace plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 10.07.2018, je uveřejněna současně s tímto
Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. I.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek se v souladu s § 99
odst. 2 zákona nemění, neboť to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 10.07.2018

Elektronicky podepsal:
Mgr. Jan Tejkal, advokát
Ev.
č. ČAK: 12609
____________________________
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
v Hradci Králové
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel
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