Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 253

V Brně, dne 8. 7. 2019

Věc: Veřejná zakázka:
„Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021– rozděleno
na části“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím
podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě
dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů
dodavatelů je doslovně převzata.
Zadavatel obdržel dne 8. 7. 2019 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:
,,V odstavci III. rámcové dohody Termín, místo a způsob dodání je v bodě č. 3 uvedeno, že dodavatel je povinen
dodat
objednané
zboží
do
3
pracovních
dní
od
zaslání
potvrzení
objednávky.
Dodání produktů, které jsou uvedeny v Části 3 a 4 ZD, je dodání do 3 pracovních dní velmi krátký termín, který
nejsme schopni splnit. Běžná dodací lhůta pro výše uvedené položky je 1 měsíc.
Bude zadavatel ochoten akceptovat tuto dodací lhůtu a změnit dodací podmínky Rámcové smlouvy pro část 3 a
4?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace uvádí, že požaduje dodání požadovaného plnění do 3
týdnů, pokud není v technické specifikaci uvedeno jinak (viz sloupec Další podmínky specifikace). Tímto
způsobem bude upraven návrh rámcové dohody, který bude přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
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Dotaz dodavatele č. 2:
,,Prosím o odpověď na dotaz týkající se části č. 9, položky č. 4. V technické specifikaci je napsáno: 2 ml zkumavky
kompatibilní s přístrojem Precellys, které obsahují skleněné kuličky, testované pro homogenizaci hub.
Potřebovali bychom se zeptat, zda-li zkumavky mohou být plněny i jiným druhem kuliček, který je určen též
výrobcem k homogenizaci hub. Konkrétně by se jednalo o zkumavky plněny 1 mm silikátovými (=křemičitými)
kuličkami.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:
Zadavatel připouští i plnění silikátovými kuličkami. Tímto způsobem bude upravena i technická specifikace,
která bude přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Sdělení zadavatele č. 1:
Vzhledem k vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek o
celou její původní délku, tedy do 12. 8. 2019 v 10:00 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční bez zbytečného
odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Přílohy:
Příloha č. 1 - aktualizovaná příloha č. 1 - technická specifikace. Dodavatelé při přípravě svých nabídek využijí
tuto aktualizovanou verzi k 8. 7. 2019.
Příloha č. 2 - aktualizovaná příloha č. 2 - obchodní podmínky (návrh rámcové dohody). Dodavatelé při přípravě
svých nabídek využijí tuto aktualizovanou verzi k 8. 7. 2019.

podepsal
Ing. Václav Digitálně
Ing. Václav Ostrovský
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Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně
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