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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Dodávky spotřebního materiálu pro LF OU výrobky z plastu 2“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení, podlimitní

Na základě žádostí účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel
následující vysvětlení.
Dotaz č:
Dobrý den,
rádi bychom se zeptali, zdali zadavatel neuvažuje o rozdělení zakázky na ucelenější části, jako např.
plastové produkty pro molekulární biologii (špičky, zkumavky, PCR desky, folie pro PCR desky atd.),
plasty pro tkáňové kultury (nejrůznější kultivační desky, filtry na stříkačky, škrabky atd.), spotřební
materiál pro stroj QiaCube, a obecné laboratorní plasty (stojánky pro zkumavky, pytle na bioodpad,
gumové špunty atd.)? Ve stávající podobě totiž takovouto zakázku dokáže splnit jen velmi omezené
množství dodavatelů, v podstatě pokud jsou v zakázce zakomponovány produkty firmy Qiagen (a ty
tam jsou), které nelze ničím jiným nahradit, pak dokáže zadání splnit pouze jedna firma, což
diskriminuje ostatní dodavatele a je tedy v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.
Navrhovaným rozdělením rovněž zadavatel získá více nabídek od většího množství dodavatelů,
tedy i mnohem nižší cenu jednotlivých produktů, což by mělo být podle všeho cílem této veřejné
zakázky.
Odpověď:
Zadavatel po posouzení tohoto dotazu odstraňuje z Přílohy č. 1 – Specifikace spotřebního materiálu

O
t
a
k
a
r
a
Š
e
v
č
í
k
a
8
4
0
/
1
0
6
3
6
0
0
B
r
n
o
–
Ž
i
d
e
n
i
c
e

položky č. 128–134, které jsou kompatibilní s automatickým izolátorem QIACUBE. Zadavatel dále
uvádí, že tyto položky budou předmětem samostatné veřejné zakázky.
Na základě odstranění výše uvedených položek zadavatel současně upravuje předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky a znění čl. 3.3. zadávací dokumentace následovně:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 050 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota je stanovena jako limitní. Zadavatel nemůže přijmout nabídku s
vyšší nabídkovou cenou. Nedodržení stanovené limitní ceny znamená nesplnění podmínek
stanovených zadavatelem ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena za celou dobu realizace jednotlivých
dodávek do 30.06.2023.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích
podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o
celou původní délku, tedy do 28.06.2022 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Opravné znění zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Opravená Příloha č. 1 – Specifikace spotřebního materiálu
V Ostravě dne ……………
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