Vyřizuje/tel. Bc. Lena Mikušová / +420 545 135 251
V Brně dne 17. 7. 2020

Veřejná zakázka s názvem
„0162020 Dodávka sedacího nábytku pro učebnu Q33 - opakování“
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 dotazu vzneseného
dodavatelem. Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata.
Zadavatel obdržel dne 17. 7. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Žádost o vysvětlení č. 1:
„chtěl bych Vám podat nabídku na dodávku sedacího nábytku do místnosti Q33, ale bohužel
v přiloženém excelovském souboru není možné zobrazit popis výrobku! Buňky jsou zamčené
a není možné zobrazit popis. Jsou tam viditelné pouze obrázky a rozměry, ale přesný popis
výrobku tam není a bez přesné specifikace Vám nabídku bohužel udělat nemůžeme. Hned u
první položky jsou obrázky dvou židlí, sice stejného typu, ale jedna má děrovaná záda a na
sedáku látku a druhá je celodřevěná a zde je rozdíl v cenách a to samé platí i u ostatních
položek.“

Odpověď zadavatele č. 1:
Zadavatel uvádí, že při otevření Přílohy č. 1 – Technická specifikace se mu jeví veškerý obsah
viditelný, nicméně konstatuje, že je nesprávně uzamčen první list této přílohy. Na základě výše
uvedeného tedy zadavatel uveřejňuje opětovně daný soubor s názvem Příloha č. 1 - Technická
specifikace_AKTUALIZOVANÁ.
K dotazu na položku č. 1 (pevná stohovatelná žide) – obrázek je pouze ilustrační - požadavky
na židli jsou uvedeny v popisu výrobku (sloupec „C“ tabulky: Stohovatelná celodřevěná se
spojeným sedákem a opěrákem v provedení tvarované bukové překližky (skořepiny),
polyuretanový lak, opěrák s výřezy pro lepší manipulaci na kovovém čtyřnohém rámu z
ocelových trubek ∅ 20x1,5 mm, povrchová úprava chrom. Rozměry sedáku: výška 450 455 mm, hloubka sedáku 410 - 420 mm. Nosnost cca 120 kg. Barva bude vzorkována
uživatelem. Tvarové provedení - viz ilustrační foto. Minimální záruka 5 let.).
Vzhledem k tomu, že Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 sice nemění parametry předmětu
veřejné zakázky, ale opětovně zveřejňuje chybně uzamčenou Přílohu č. 1 – Technická
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specifikace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku a stanovuje
ji nově na 30. 7. 2020 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je: 30. 7. 2020 v 10:00
Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
- Příloha č. 1 – technická specifikace_AKTUALIZOVANÁ
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Bc. Lena Mikušová
Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita v Brně
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