Zadavatel:
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
IČO: 00216208
Veřejná zakázka:
„Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity
Karlovy v Hradci Králové – opakované řízení“
nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_III
dle ust. § 98 a 99 ZZVZ
Zadavatel ve věci veřejné zakázky poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací
dokumentace z vlastního podnětu.
Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně
přesného znění žádosti na profilu zadavatele.
Zadavatel mění čl. 6 zadávací dokumentace pro druhou fází hodnocení a čl. 7 zadávací
dokumentace pro druhou fází hodnocení v části společná ustanovení a procesní průběh
hodnocení. Z těchto ustanovení plynul procesní postup na straně zadavatele spočívající v tom,
že Kalkulace nabídkové ceny bude otevírána v rámci elektronického nástroje zadavatele
samostatně až po provedení hodnocení dle dalších dílčích hodnotících kritérií (tj. elektronické
předběžné nabídky měly být otevřeny mimo část týkající se nabídkové ceny). Dle zjištění
zadavatele elektronický nástroj E-ZAK neumožňuje dešifrovat a otevřít jen dílčí část
předběžných nabídek v rámci jejich otevírání, tedy neumožňuje neotevřít část týkající
se nabídkové ceny. Procesní průběh bude zachován v tom smyslu, že přílohu „KALKULACE
NABÍDKOVÉ CENY“ dešifrují zástupci kontaktní osoby pověřené výkonem zadavatelských
činností (dále jen „zástupce“) v rámci otevírání předběžných nabídek. Zástupce uloží
předběžné nabídky ve vlastním informačním systému. Přílohu „KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY“
zástupce nebude otevírat a zejména nebude zpřístupněna členům komise ani zaměstnancům
zadavatele až do ukončení hodnocení necenových hodnotících kritérií.
Zadavatel dále mění čl. 7 zadávací dokumentace pro druhou fází hodnocení v části
společná ustanovení a procesní průběh hodnocení, část: „Komise nejprve provede hodnocení
v rámci kritéria „Kvalita realizačního týmu“, následně hodnotící komise provede hodnocení
v rámci kritéria „Pohovory s vybranými členy realizačního týmu““ tak, že Pohovory s vybranými
členy realizačního týmu mohou být realizovány i před dokončením hodnocení kritéria „Kvalita
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realizačního týmu“ (např. pokud v rámci hodnocení tohoto kritéria bude třeba některé údaje
objasnit či ověřit).

Praha dne dle elektronického podpisu
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