Vyřizuje/tel.

Bc. Lena Mikušová / +420 545 135 251, +420 778 468 989

V Brně dne 18. 12. 2020

Veřejná zakázka s názvem
„0262020 Dodávka nábytku pro Ústav výživy zvířat a pícnářství 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 dotazů vznesených
dodavatelem. Formulace dotazů je doslovně převzata.
Zadavatel obdržel dne 16. 12. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Žádost o vysvětlení č. 1:
„V popisu výrobků v technické specifikaci místnosti N3009 uvádíte materiál DCP, prosím o
vysvětlení tohoto materiálu, jedná se o laminovanou dřevotřískovou desku?“
Odpověď zadavatele č. 1:
Zadavatel uvádí, že materiálem DCP je skutečně myšlena laminovaná dřevotříska.

Žádost o vysvětlení č. 2:
„V technické specifikaci místnosti N3009 uvádíte u položek 8, 9, 10, 11 výrobek včetně
obkladových desek. Prosíme o upřesnění, co je myšleno obkladovými deskami a jejich
rozměry.“
Odpověď zadavatele č. 2:
Zadavatel uvádí, že na základě zkušenosti s vybavováním jiných kanceláří vychází z toho, že
korpusy skříní jsou tvořeny univerzálním dekorem a obkladová deska umožní sladění dekorů
s ostatním nábytkem. Zadavatel tedy uvádí požadavek na obkladové desky z důvodu nutnosti
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jednotného odstínu dodávaného nábytku. Rozměry tudíž není možné specifikovat, protože
vychází z aktuálně dodávaného nábytku. Pokud je veškerý nábytek ve stejném požadovaném
dekoru, potom není obkladová deska potřeba.

Žádost o vysvětlení č. 3:
„U přílohy č. 1 - Technická specifikace jsme zjistili, že v záložce Tech. spec. místnost N2030
jsou zaheslované buňky Nabízená záruka a Nabízený výrobek. Tyto buňky se ovšem dle
zadání musí vyplnit. Prosím o opravu, či změny požadavku vyplnění všech žlutě označených
buněk.“
Odpověď zadavatele č. 3:
Zadavatel uvádí, že uvedené buňky byly při vkládání zadávací dokumentace chybně
uzamčeny, a proto zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje opravenou Přílohu č. 1
– Technická specifikace s názvem: „Příloha č. 1 – technická specifikace_AKTUALIZOVANÁ“,
která má všechny buňky určené k vyplnění ze strany dodavatele odemčeny.

Vzhledem k tomu, že Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 upřesňuje parametry předmětu
veřejné zakázky a opětovně zveřejňuje chybně uzamčenou Přílohu č. 1 – Technická
specifikace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku a stanovuje
ji nově na 29. 12. 2020 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je: 29. 12. 2020 do 10:00
Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
- Příloha č. 1 – technická specifikace_AKTUALIZOVANÁ
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