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 21. 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):
v zadávací dokumentaci v bodu 2.3.4. uvádíte, že vybraný dodavatel předloží zadavateli harmonogram plnění veřejné
zakázky. V bodu 3.3 ve vlastním sestavení nabídky není harmonogram vyžadován. V hodnotících kritériích v bodu 6.3.
je pak uvedeno, že bude hodnocena nabízená dodací lhůta v kalendářních dnech podle návrhu harmonogramu v
nabídce. K nabídce bude předložen návrh smlouvy, ve kterém jsou v bodu 3 k doplnění políčka pro uvedení dnů plnění
dle harmonogramu realizace.
Dotaz je tedy následující: má být k nabídce předložen harmonogram plnění – realizace?
Odpověď zadavatele:
Součástí nabídky mají být podle čl. 3.3. bodu vi. zadávacích podmínek mimo jiné "údaje rozhodné pro hodnocení
nabídek podle čl. 6".
Čl. 6.3. zadávacích podmínek poté stanoví, že hodnocena bude nabízená dodací lhůta v kalendářních dnech podle
návrhu harmonogramu v nabídce. Jinými slovy, součástí nabídky má být návrh harmonogramu, který ze své podstaty
(a požadavků podle čl. 6.3. zadávacích podmínek) může obsahovat pouze dodací lhůty A a B.
Po výběru dodavatele bude podle předloženého návrhu harmonogramu sestaven harmonogram plnění, a to i s
ohledem na další souběžné dodávky (viz poslední odstavec č. 2.1.2. ZP). Z toho důvodu má být součástí nabídky
pouze návrh harmonogramu, neboť nelze v této fázi veřejné zakázky určit pevné termíny a stanovit harmonogram
plnění, neboť druhá veřejná zakázky na dodávky audiovizuální techniky se nachází ve stejné fázi podávání nabídek
jako tato veřejná zakázka.
Podstatným údajem jsou proto dodací lhůty A a B, jakožto pevné lhůty, a současně dílčí hodnoticí kritérium podle čl.
6.3. zadávacích podmínek.

S ohledem na povahu výše uvedeného zadavatel souladu s § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 zákona neprodlužuje lhůtu
pro podání nabídek.
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).

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

