Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 18. 5. 2020

Věc: Veřejná zakázka:
„Pronájem multifunkčních tiskových, kopírovacích a skenovacích zařízení“
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 14. 5. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:
,,Dobrý den je možné prosím objasnit naše dotazy:
- proč je požadovaná neomezená licence na SafeQ pro 9 strojů, Ysoft nic podobného nenabízí?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Zadavatel na dotaz dodavatele uvádí, že pro úspěšné splnění této zakázky postačí licence SafeQ pro
požadovaných 9 strojů.

Dotaz dodavatele č. 2:
,,Bude tato instalace SafeQ samostatná nebo se bude rozšiřovat nějaká stávající licence MAxxxx?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:
Instalace SafeQ bude samostatná.

Dotaz dodavatele č. 3:
,,Budou se k tomuto řešení připojovat nějaké stávající mincovníky nebo bankomaty od SafeQ, případně jaké
verze?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:
V rámci poptávaného řešení se nebudou připojovat mincovníky ani bankomaty od SafeQ.
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Sdělení zadavatele č. 1: Vzhledem k informaci, která je uvedena v rámci odpovědi zadavatele č. 1 (rozsah
licence SafeQ - nově není požadována neomezená licence, nýbrž licence pro zadavatelem požadovaných 9
strojů), rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku, tedy do 4. 6. 2020
v 10:00 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční dne 4. 6. 2020 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
V rámci změn zadávací dokumentace tedy došlo ke změně termínu pro podání nabídek, souvisejícího termínu
otevírání nabídek a těch míst zadávací dokumentace, která původně hovořila o požadavku na neomezenou
licenci SafeQ.

podepsal
Ing. Václav Digitálně
Ing. Václav Ostrovský
2020.05.18
Ostrovský Datum:
09:13:30 +02'00'
……….…….……………..………………………………….

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

2

