Vysvětlení na žádost o dodatečné informace č. 1

Vyhlašovatel:
Univerzita Karlova
se sídlem Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
právní forma zadavatele: 601
kód obce dle ZÚJ: 500054
týká se: Fakulta tělesné výchovy a sportu
se sídlem: José Martího 31, 162 52, Praha 6
(dále jen „Vyhlašovatel“)

NÁZEV VEŘEJNÉ SOUTĚŽE:

„VÝBĚR PROVOZOVATELE STRAVOVACÍHO PROVOZU A MENZY V BUDOVĚ UK
FTVS“
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Vážení,
dovolujeme si reagovat na Vaši Žádost o dodatečné informace ze dne 10.5.2022, k Soutěžní dokumentaci
pro Veřejnou soutěž s názvem: „VÝBĚR PROVOZOVATELE STRAVOVACÍHO PROVOZU A MENZY V BUDOVĚ
UK FTVS“, která byla Vyhlašovatelem vyhlášena dne 25.4.2022.
Vyhlašovatel tímto v souladu s čl. 10. Žádosti o dodatečné informace Soutěžní dokumentace, tzn. do 4
pracovních dnů ode dne doručení žádosti navrhovatele, tomuto odpoví a anonymizované dotazy s
odpověďmi zveřejní v elektronickém nástroji.
Dotaz navrhovatele:
„Zároveň Vás chceme požádat, zda nám můžete zaslat kvalifikovaný odhad počtů jídel/obědů za
semestrální rok a mimo semestrální období.
Pokud není znám tento kvalifikovaný odhad, je možné, alespoň zjistit kolik studentů/žáku, zaměstnanců a
případně extérních strávníků dochází do budovy vyhlašovatele FTVS, jak v semestrálním období, tak i mimo
toto období.“

Odpověď Vyhlašovatele:
S ohledem na skutečnost, že stravování v současnosti poskytuje jiná organizační složka Univerzity Karlovy,
tj. Koleje a Menzy, která není povinna sdílet s Vyhlašovatelem počty vydaných jídel, nejsou Vyhlašovateli
tyto počty známy.
Vyhlašovatel může pouze uvést, jemu známou skutečnost, která plyne z komunikace s osobami užívajícími
stravování v současné menze UK FTVS, že počty vydaných jídel mají přímou korelaci s kvalitou
poskytovaného pokrmu.
Vyhlašovatel měl k 31. 10. 2021 celkem 2.147 studentů, cca 275 zaměstnanců na HPP, 30 nájemců (z čehož
jeden nájemce disponuje cca 120 osobami, které jsou přítomny PO-PÁ).
Vyhlašovatel nezná každodenní přesné počty osob v areálu.
V semestrálním období může být počet osob pohybujících se v areálu cca 1.500 denně.
V mimo semestrálním období (letní měsíce) může být počet osob pohybujících se v areálu cca 200-500
denně.
V Praze, dne 11.5.2022

Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník UK FTVS
zastoupen zástupcem Vyhlašovatele Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou
ŠVAJCROVÁ NEUMANN advokátní kancelář, s.r.o.
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