Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 253

V Brně, dne 25. 7. 2019

Věc: Veřejná zakázka:
„Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021– rozděleno
na části“
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

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 23. 7. 2019 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Máme k části č. 1 vaší poptávky následující dotazy:
Dotaz dodavatele č. 1:
,,Oba poptávané produkty, tj. polymerázu a příslušný pufr nedodáváme (a tudíž nenabízíme) zvlášť, nýbrž jako
kit, který obě položky obsahuje, jedná se o produkt ROCHE s katalog. číslem 12140306001, viz link na náš web:
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/roche/12140306001?lang=en&region=CZ
Jak máme nabízený kit do Vaší tabulky začlenit, prosím (jeden kit vs dva řádky tabulky)?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Zadavatel požaduje vyplnit přílohu č. 1 (technickou specifikaci) dle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci,
čili je třeba vyplnit všechna žlutě podbarvená pole v dané části veřejné zakázky (viz bod 10.2 zadávací
dokumentace).
Zadavatel dodavatele upozorňuje zejména na dodržení technické specifikace požadovaných reagencí.

Dotaz dodavatele č. 2:
,,Vy poptáváte celkem 4 000 jednotek v balení po 500, což odpovídá 8 balením, náš kit je koncipován na 100
jednotek, což by odpovídalo celkovému počtu 40 balení. Je tato varianta pro Vás přijatelná, prosím?“
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Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:
Požadovaná balení požaduje zadavatel rovněž dodržet dle technické specifikace.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že se jedná o rámcovou dohodu, čili může být plněno v množství stejném,
větším nebo menším, než předpokládaných 4 000 jednotek.

Ing. Václav
Ostrovský

Digitálně podepsal
Ing. Václav
Ostrovský
Datum: 2019.07.25
13:46:18 +02'00'

……….…….……………..………………………………….

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