VYSVĚTLENÍ a ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Vážení,
dne 30. 6. 2022 zahájil zadavatel Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha, IČO:
00216208 (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
s názvem:

„UK2LF – Dodávka nábytku – TUP, 4. etapa“
(dále jen „veřejná zakázka“).

Zadavatel obdržel dne 13. 7. 2022 prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace v následujícím znění (pozn.: původní znění je vždy uvedeno kurzívou včetně případných
přepisů, rozděleno pro přehlednost dle jednotlivých dotazů a odpovědí na ně):
Dotaz č. 1:
U položky č.43 šatní skříň se rozcházíte v množství kusů. Ve výkaze výměr uvedeno 11 ks, ve výpisu prvků je 12 ks. Co
prosím platí?
Odpověď na dotaz č. 1:
Položka č.43 je uvedena v celkovém počtu 12 ks. Z toho je 11ks rozměru 900x500x1800mm (sestava 6 skříněk) ve
výkazu výměr položka číslo 11 (790999111 SPC) a 1ks rozměru 600x500x1800mm (sestava 4 skříněk) ve výkazu výměr
položka číslo 12 (790999112 SPC)

Dotaz č. 2:
Položka č.70 stůl kancelářský, celkem 5 ks. Uveden rozměr 1600-2000 mm. Co si máme pod tímto údajem představit?
Znamená to, že každý stůl bude jiné šířky?
Odpověď na dotaz č. 2:
Položka č.70 – šíře stolu bude 2000mm. Dále uvádíme, že položka č.69 stůl bude šíře 1800mm

Dotaz č. 3:
Položka č. 72 a 73 šatní skříň. V popise uvedeny 4 výškově stavitelné police. Domníváme se, že jde o překlep a má zde
být uvedeno 1x police a 1x šatní tyč (jako je u šatní skříně pol. č. 71)
Odpověď na dotaz č. 3:
Položka č.72 a č.73 je uvedena správně. Jedná se o skříň s policemi, jak je uvedeno ve výpisu vnitřního vybavení.

Dotaz č. 4:
Zásuvkový kontejner pol.č. 77, jaký typ zásuvek má kontejner mít: celokovové, celoplastové, kovové bočnice a dno z
lamina, celolaminové na výsuvech? Výsuv zásuvky částečný nebo úplný? Zámek centrální s blokací?
Odpověď na dotaz č. 4:
Položka č.77 – zásuvky budou celokovové s čelem z lamina, výsuv bude úplný, zámek centrální s blokací

Dotaz č. 5:
Stolní set na terasu (pol.č.91) prosíme o bližší specifikaci z jakých prvků se má sestava skládat
Odpověď na dotaz č. 5:
Položka č.91 – set se skládá ze stolu o rozměru 1800x900x750mm (š x h x v), stůl je osazen bezpečnostním sklem o
min.tl.5mm, rohová sedačka o vnějším rozměru 2000x2500mm s výškou loketní opěrky 650mm, šířka loketní opěrky
min.70mm, hloubkou sedáku min.550mm, 2x taburet 400x400x420 (š x h x v), sestava obsahuje 6ks polštářů na
sezení, 7ks polštářů na opření, 2ks polštářů na taburety

Dotaz č. 6:
Nevíme zda patří do výkazu výměr poslední 4 řádky. Možná zůstaly tyto řádky ze stavebního rozpočtu.
Jedná se o:
Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m.
Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 "
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
Odpověď na dotaz č. 6:
Všechny čtyři řádky jsou součástí ocenění. Ve výkazu výměr se jedná o položku 57 (998790203 SPC) a o položku 58
(HZS2492)

Zadavatel dále obdržel dne 18. 7. 2022 prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění (pozn.: původní znění je vždy uvedeno kurzívou včetně
případných přepisů, rozděleno pro přehlednost dle jednotlivých dotazů a odpovědí na ně):
Dotaz č. 7:
Ve výpise prvků vnitřního vybavení jsou:
• u skříní pol. 74 a 75 popsány dveře a zámek, na vyobrazení je však skříň bez dveří. Co je prosím požadováno? Pokud
zde budou dveře, budou na celou výšku skříně?
• u židle pol.52A jsou vyobrazeny područky, v popise však nejsou uvedeny, má být židle s područkami, pokud ano
jaké?
• stůl učebna pol.53 v popise uvedena uzamykatelná skříňka na PC, jakých rozměrů? Postavena na podlaze nebo
připevněna pod plátem stolu? Prosíme o podrobnější specifikaci
• katedra pol.51A + B má být vč. uzamykatelné skříňky 800x600mm a skříňky pro PC 400x800 mm. Prosíme upřesnění
co je to za rozměry šířka x výška (nebo hloubka)? Kde mají být tyto skříňky umístěny? Pod stolem, na podlaze? Pokud
jsou na podlaze z každé strany jedna, pak kovová podnož ztrácí smysl.
Odpověď na dotaz č. 7:
Položka č.74 a č.75 jedná se o skříně policové otevřené bez dveří.
Položka č.52A – jsou požadovány výškově stavitelné područky. Konstrukce područek kovová, područka plastová.
Položka č.53 – stůl učebna bude bez uzamykatelné skříňky na PC. Dále uvádíme, že položka č.54 – stůl učebna bude
bez uzamykatelné skříňky.

Položka č.51A + č.51B – katedra bude opatřena uzamykatelnou skříňkou pro AV techniku rozměr 800x600x600mm
(h x š x v) pevně spojená s deskou stolu, katedra bude opatřena uzamykatelnou skříňkou pro PC rozměr
800x400x600mm (h x š x v) pevně spojená s deskou stolu. Obě skříňky budou opatřeny otvory pro kabeláž a větrací
mřížkou ze zední strany. Skříňky jsou umístěny na každé straně stolu jedna. Na pravé části skříňka pro AV techniku,
na levé straně skříňka pro PC.
V návaznosti na povahu výše uvedeného rozhodl zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 zákona o
prodlužení lhůty pro podání nabídek o 2 pracovní dny.
Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele E-ZAK, ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ)
a v Dodatku k úřednímu věstníku EU (TED).
Příslušný formulář byl dnešního dne odeslán do VVZ a TED.

Za zadavatele,

Mgr. David Bábsky
Naviga Assistance, s.r.o., zástupce zadavatele

