Vyřizuje/tel. Ing. Klára Štiasna / +420 545 135 251
V Brně, dne 24. 10. 2019

Veřejná zakázka s názvem
„0342019 Dodávka nábytku pro EO_2“
v rámci dynamického nákupního systému s názvem Dynamický
nákupní systém na dodávky nábytku
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů vznesených
dodavateli. Formulace dotazů dodavatelů jsou doslovně převzaty.
Zadavatel obdržel dne 23. 10. 2019 dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto
znění:
Žádost o vysvětlení č. 1:
„při vyplňování přílohy č. 1 jsem zjistil, že některé buňky jsou příliš úzké (částka DPH v Kč a
cena celkem v Kč včetně DPH). Nezobrazují se v nich částky a buňky nejdou zvětšit.“
Odpověď zadavatele č. 1:
Zadavatel uveřejňuje upravenou Přílohu č. 1 – Technická specifikace, která správně zobrazuje
jak cenu v Kč bez DPH, tak částku DPH v Kč a cenu celkem v Kč vč. DPH.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky podané pomocí původní i aktualizované
Přílohy č. 1 – Technická specifikace budou akceptovány bez rozdílu. Provedená změna
má pouze formální charakter a nabídková cena v Kč bez DPH, která je rozhodující, se
zobrazuje v původní Příloze č. 1 – Technická specifikace správně.

Žádost o vysvětlení č. 2:
„Dobrý den,
prosím o upřesnění položky 4 - Police na zeď, výrobce HOBIS nedisponuje těmito rozměry
1600x300x300, pouze rozměry 1200x300x300 nebo 800x300x300. Jakou z těchto možností
požadujete?“
Odpověď zadavatele č. 2:
Zadavatel tímto sděluje, že požaduje atypický rozměr 1600x300x300, tedy trvá na
požadovaném rozměru položky č. 4 – Police na zeď uvedeném v Příloze č. 1 – technická
specifikace.
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Zadavatel zároveň upozorňuje dodavatele, že vzhledem k tomu, že toto vysvětlení zadávací
dokumentace nemění podmínky veřejné zakázky, lhůta pro podání a otevírání nabídek se
nemění, tj. nabídky je nutno podat do 29. 10. 2019 do 10:30 hod.
Digitálně podepsal Ing.

Ing. Klára
Klára Štiasna, Ph.D.
2019.10.24
Štiasna, Ph.D. Datum:
10:29:33 +02'00'

...………………………………….
Ing. Klára Štiasna, Ph.D.
Referentka veřejných zakázek
Referát nákupů v DNS
Mendelova univerzita v Brně

Stránka 2 ze 2

