VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II
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 takto:
Dotaz č. 1
Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:
Zadavatel požaduje dle přílohy č. 4b dokumentace zadávacího řízení – Specifikace předmětu plnění pro
část 2 veřené zakázky dotykový či grafický LCD displej. Bude zadavatel akceptovat přístroj s grafickým
(480x272 pixelů) nedotykovým LCD displejem a zadávací membránovou klávesnicí, při značném
vylepšení ostatních požadovaných parametrů?
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Odpověď na dotaz č. 1
Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:
Zadavatel v části 2 veřejné zakázky požaduje pro technický parametr „displej“ „minimálně 2,5" (128x64
pixelů) zobrazovací grafický nebo 5" (800x480 pixelů) ovládací dotykový LCD displej se zobrazením
hodnoty vlnové délky, absorbance a transmitance spolu s výsledky měření“.
Zadavatel v části 2 veřejné zakázky tedy připouští dvě technická řešení zobrazování hodnot vlnové
délky, absorbance a transmitance spolu s výsledky měření samostatně, popřípadě jejich kombinace, a
to buď prostřednictvím minimálně 2,5" (128x64 pixelů) zobrazovacího grafického LCD displeje nebo 5"
(800x480 pixelů) ovládacího dotykového LCD displeje.
Grafický (480x272 pixelů) nedotykový (tedy pouze zobrazovací) LCD displej požadavek zadavatele na
minimálně 2,5" (128x64 pixelů) zobrazovací grafický LCD displej splňuje.

V Brně dne 12.07.2018

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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