VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I
Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
LF HK – Centrifugy
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-043562
spisová značka zadavatele: LFHKCF0053
(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 § 99 zákona zadavatel mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci takto:
1)

Změna nebo doplnění

Zadavatel do příloh č. 3a až 3e dokumentace zadávacího řízení (návrhy smluv pro jednotlivé části
veřejné zakázky) doplňuje ustanovení s následujícím zněním:
Prodávající je povinen v průběhu Záruční doby provádět bezplatné roční revize Předmětu koupě (dále
jen „Revize“). Revize budou zahrnovat zejména běžnou kontrolu provozních parametrů Předmětu
koupě (včetně kalibrace Předmětu koupě a aktualizace dodaného softwaru, je-li podle Specifikace
Předmětu koupě součástí plnění software). O provedení Revizí budou Prodávajícím sepsány revizní
protokoly, které budou obsahovat soupis všech provedených činností a zjištěných vad. Během záruční
doby je Prodávající povinen provést nejméně 2 Revize. Termín Revize určí Prodávající a oznámí jej
Kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem.
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Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění,
tj. ve znění aktualizovaném k 10.12.2019; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací
podmínky.
Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být návrh smlouvy v aktualizovaném znění, tj. ve
znění aktualizovaném k 10.12.2019; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.
Návrh smlouvy pro části 1 až 5 veřejné zakázky v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 10.12.2019,
jsou uveřejněny 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

____________________________
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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