Oznámení o změně zadávací dokumentace č. 2
V souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:

Dynamický nákupní systém pro nákup knih pro projekt
KREAS v období 2018 - 2022

Identifikační údaje Zadavatele
Zadavatel
Sídlo
IČO
DIČ
Statutární zástupce Zadavatele
Druh veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Zdroj spolufinancování

Č.j.
VVZ

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
00216208
CZ00216208
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Dodávky
Nadlimitní veřejná zakázka dle § 14 odst. 1
a § 25 ZZVZ, zadaná v souladu s § 3 písm. c)
a § 58 ZZVZ v užším nadlimitním režimu
(dále jen „veřejná zakázka“)
Zadavatel je veřejným zadavatelem a
příjemcem dotace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky na
projekt „Kreativita a adaptabilita jako
předpoklad úspěchu Evropy v propojeném
světě“, reg. číslo projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734,
v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, (dále jen „Projekt“).
VZ 2018/009
Z2018-019664

V rámci zavedeného dynamického nákupního systému (v užším zadávacím řízení)
na dodávky knih pro projekt KREAS v období 2018 – 2022 (dále také jen „DNS“) tímto
Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ mění Zadávací dokumentaci k předmětnému
DNS zavedeného dne 7.8.2018.
1.

Zadavatel se rozhodl změnit kontaktní osobu pro zadávací řízení:

ZMĚNA č. 1 – vyznačeno červeně v textu níže, změna se týká úpravy kontaktní osoby v kapitole
1, bod 1.5.
1.5. Kontaktní osobou Zadavatele pro toto zadávací řízení je Mgr. Eliška Horáčková,
email: eliska.horackova@ff.cuni.cz
2.

Zadavatel se rozhodl navýšit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, a to následovně:

ZMĚNA č. 2 – vyznačeno červeně v textu níže, změna se týká výše předpokládané hodnoty
veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty v kapitole 2 ZD, bod 2.3.

2.3.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 8 613 636,- Kč bez daně z přidané
hodnoty (dále jen „DPH“). Jde o předpokládanou hodnotu všech veřejných zakázek, které
mají být zadány za celou dobu trvání DNS.

3.

Zadavatel se rozhodl doplnit ustanovení dle § 86 odst. 5, a to následovně:

ZMĚNA č. 3 – vyznačeno červeně v textu níže, změna se týká doplnění textace v kapitole 4 ZD.
4. ZPŮSOBILOST
Dodavatel je povinen prokázat způsobilost. Prokázáním způsobilosti se v tomto
zadávacím řízení rozumí:
4.1.
4.2.

Prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ;
Prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Bližší informace o způsobu prokázání způsobilosti a kvalifikace jsou uvedeny ve
Formuláři žádosti o účast, který je přílohou této zadávací dokumentace.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
V průběhu trvání DNS (žádosti o účast doručené po zavedení DNS podle § 140 ZZVZ) musí
doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem podání žádosti o účast.

4.

Zadavatel se rozhodl upravit a doplnit ustanovení v kapitole 6, a to následovně:

ZMĚNA č. 4 – vyznačeno červeně v textu níže, změna se týká doplnění textace v kapitole 6 ZD.
6. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
6.1. Žádost o účast musí obsahovat dokumenty prokazující základní a profesní kvalifikaci
dodavatele podle čl. 4 této Zadávací dokumentace a čl. 2.1. a 2.2. Formuláře žádosti
o účast.
6.2. Elektronické žádosti o účast se podávají prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK na adrese veřejné zakázky.
6.3. S ohledem na ustanovení § 140 odst. 1 ZZVZ, podle kterého Zadavatel umožní
po celou dobu trvání DNS každému dodavateli podat žádost o účast, Zadavatel
upozorňuje, že je možné, aby dodavatelé podali žádost o účast pomocí
elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz) kdykoliv po celou
dobu trvání DNS.
6.4. Zadavatel posoudí doručené žádosti o účast z hlediska splnění zákonných požadavků
a požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Do dynamického
nákupního systému budou zařazeni dodavatelé, kteří podali žádost o účast v souladu
s požadavky Zadavatele dle této zadávací dokumentace. Dodavatele, jehož žádost
o účast při posuzování žádostí o účast nesplnila výše uvedená hlediska, Zadavatel

bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení a do dynamického nákupního
systému tohoto dodavatele nezařadí.
6.5. Rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v zadávací řízení Zadavatel vždy
odůvodní. Rozhodnutí o vyloučení nebrání dodavateli v podání nové žádosti o účast.

5.

Zadavatel se rozhodl doplnit kapitolu 8. Příloha ZD, a to následovně:

ZMĚNA č. 5 – vyznačeno červeně v textu níže, změna se týká doplnění kapitoly 8 ZD.
8. PŘÍLOHA ZD
8.1.

Vzorový formulář žádosti o účast_aktualizovaný

Aktuálně platné znění zadávací dokumentace ke dni 27.1.2021 naleznete na profilu
Zadavatele
v sekci
Zadávací
dokumentace
na
adrese:
https://zakazky.cuni.cz/dns_display_14.html.
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