VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II
Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
LF HK – CORE FACILITIES – Drobné laboratorní přístroje a vybavení II
výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: 02.10.2020
(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
ID datové schránky: piyj9b4
(dále jen „zadavatel“)
V souladu s čl. 15 dokumentace výběrového řízení zadavatel vysvětluje dokumentaci výběrového řízení
na žádost dodavatele takto:
Dotaz č. 1 k části 4 veřejné zakázky
Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:
Máme dotaz k části č. 4.
Dle názvu zadavatel poptává rotační 3D promývačku, nicméně specifikace spíše odpovídá rotátoru.
Cena rotátorů také spíše než promývaček odpovídá nejvyšší přípustné hodnotě nabídkové ceny. Může
tedy zadavatel objasnit zadání?
Odpověď na dotaz č. 1 k části 4 veřejné zakázky
Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:
Ano, opravdu se jedná o rotátor. Název poptávaného přístroje je přesněji tube rotator.
Zadavatel změnil název části 4 veřejné zakázky. Původní název „Rotační 3D promývačka“ se změnil na
název „Tube rotator“.
Zadavatel v tomto smyslu upravil výzvu k podání nabídky a dokumentaci výběrového řízení včetně
přílohy č. 4d dokumentace výběrového řízení – Specifikace předmětu plnění pro část 4 veřejné zakázky
a přílohy č. 5d dokumentace výběrového řízení – Předloha pro zpracování ceny plnění pro část 4 veřejné
zakázky.

Dotaz č. 1 k části 6 veřejné zakázky
Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:
Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečnou technickou informaci pro část 6.) Předvážky pro Ústav
Klinické mikrobiologie
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
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1. V technických parametrech je u této části požadavek na velikost vážící misky 125 cm x 125 cm
(asi má být mm)
Náš dotaz zní:
Bylo by možné nabídnout předvážky, které absolutně splňují, nebo také překračuje veškeré technické
požadavky , ale vážící miska je kulatá s průměrem 130 mm ???
Předem tímto děkujeme za odpověď
Odpověď na dotaz č. 1 k části 6 veřejné zakázky
Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:
Zadavatel upravil požadavky na technickou specifikaci v příloze č. 4f dokumentace výběrového řízení –
Specifikace předmětu plnění pro část 6 veřejné zakázky takto:
„Technický parametr: Velikost vážící misky:
Požadavky zadavatele: min. 125 mm x 125 mm nebo min. průměr 125 mm“.
Zadavatel připouští nabídnutí kulaté vážící misky s průměrem 130 mm.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve
znění aktualizovaném k 13.10.2020; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.
Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace plnění a předloha pro zpracování
ceny plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 13.10.2020; v opačném případě
nabídka nesplňuje zadávací podmínky.
Výzva k podání nabídek, dokumentace výběrového řízení, specifikace předmětu plnění pro část 4 VZ,
specifikace předmětu plnění pro část 6 VZ a předloha pro zpracování ceny plnění pro část 4 VZ v
aktualizovaném znění, tj. ve znění k 13.10.2020, jsou uveřejněny současně s tímto Vysvětlením,
změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. II.
ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:
Lhůta pro podání nabídek: do 02.11.2020, do 09:00 hod.
Termín otevírání nabídek: bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel upozorňuje, že způsob otevírání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 13.10.2020

Digitálně

Mgr.
podepsal Mgr.
Karolína Karolína
Fischerová
2020.10.13
Fischerová Datum:
16:07:49 +02'00'

____________________________
Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Mgr. Karolína Fischerová
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