Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Mgr. Kateřina Baráková /+ 420 545 135 167

V Brně, dne 9. 9. 2019

Věc: Veřejná zakázka:
„Dodávka propagačních materiálů pro ESF 2019“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 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.
Dne 6. 9. 2019 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
v tomto znění:
Dotaz č. 1:
„Bluetooth reproduktor
Je možné nabídnout 4.2 Bluetooth reproduktor z materiálu ABS s metalickým vzhledem v bílé barvě s kapacitou
450 mAh?“
K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel sděluje, že trvá na technických podmínkách předmětu veřejné zakázky a požaduje položku Bluetooth
reproduktor v takovém materiálu a v takové barvě, jaká je specifikována v příloze č. 1.1 Výzvy k podání nabídek
vč. zadávací dokumentace, tedy kovový v bílé barvě.
Dotaz č. 2:
„Plastová záložní baterie – powerbanka
Ve specifikacích uvádíte „Vhodné pouzdro CASE III.“ Jaké pouzdro si pod tímto názvem máme představit?“
K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel upřesňuje, že pojmem „Vhodné pouzdro CASE III“ je myšleno pouzdro z pevného textilního materiálu,
se zapínáním na zip, rozměrově dostatečné velikosti požadovaného propagačního předmětu Plastová záložní
baterie – powerbanka.
Dotaz č. 3:
„Set kabelů v pouzdře
Momentálně není na trhu dostupné pouzdro v bílé barvě. Můžeme nabídnout transparentní pouzdro?“
K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel trvá na technických podmínkách předmětu veřejné zakázky a požaduje položku Set kabelů v pouzdře
v takové barvě, jaká je specifikována v příloze č. 1.1 Výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace, tedy v bílé
barvě.
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Dotaz č. 4:
„Papírová dárková taška
Tašku je možná dodat v bílé barvě nicméně ne v bílém sulfátu. Pro sulfátový papír se bílá barva nevyužívá.
Navrhuji proto změnit specifikaci na bílý kraftový papír“
K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel sděluje, že trvá na technické specifikaci požadovaného propagačního předmětu Papírová dárková
taška, tj. v bílé barvě a ze sulfátového papíru s kroucenými papírovými držadly v barvě tašky, 23x10x32 cm (tak,
jak je specifikováno v příloze 1.1 Výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace).
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Ing. Mgr. Kateřina Baráková
na základě plné moci ze dne 1. 8. 2019
administrátorka veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně
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