Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

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

V Brně, dne 9. 3. 2021

Věc: Veřejná zakázka:
„Vytvoření a správa integrovaného webu MENDELU“
Sdělení zadavatele č. 1 k obsahu zadávací dokumentace

Mendelova univerzita v Brně, sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČO: 62156489 (dále jen „zadavatel“)
zahájila zadávací řízení k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ZZVZ“), a to dne 16. 2. 2021.
Zadavatel sděluje dodavatelům, že v souladu s § 99 ZZVZ provedl změnu a doplnění zadávacích podmínek
obsažených v zadávací dokumentaci.
Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel dotazy dodavatelů k zadávacím podmínkám. Na základě
těchto dotazů zadavatel provedl zpětné posouzení zadávacích podmínek ve všech vzájemných souvislostech a
rozhodl se přistoupit k jejich změně a doplnění. Zadavatel sděluje, že došlo k úpravě zejména: specifikace
předmětu veřejné zakázky a s tím souvisejícího znění smluvních podmínek a technické kvalifikace. Úpravy byly
provedeny ve znění:
Výzvy k podání nabídek, a to v:
o čl. 3 odst. 3.1 a odst. 3.2;
o čl. 6 odst. 6.4 písm. b) a c) a v odst. 6.9;
o čl. 7 odst. 7.2;
o čl. 10;
o čl. 11 odst. 11.1 až 11.3.
Přílohy č. 1 - Specifikace integrovaného webu MENDELU, v rámci které zadavatel upravil a doplnil
technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky.
Přílohy č. 2 - Funkční specifikace jednotlivých webových prezentací, v rámci které zadavatel upravil a
doplnil technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky.
Přílohy č. 3 - Vzor Smlouvy o vytvoření a správě integrovaného webu MENDELU, a to v:
o čl. 2. odst. 2.1;
o čl. 3. odst. 3.2;
o čl. 4. odst. 4.1;
o čl. 5 odst. 5.1 a odst. 5.6;
o čl. 6. odst. 6.1;
o čl. 8. odst. 8.2;
o čl. 10 odst. 10.5, odst. 10.6 a odst. 10.12 původního znění;
o čl. 11. odst. 11.1 a odst. 11.2;
o čl. 13. odst. 13.7.
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Na základě změn ve výše uvedených dokumentech zadavatel provedl úpravy v násl. přílohách zadávací
dokumentace:
-

Příloha č. 5 - Krycí list nabídky;
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek člena realizačního týmu;
Příloha č. 7 – Realizační tým.

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé
jsou povinni při zpracování nabídek z této aktualizované zadávací dokumentace vycházet.
V návaznosti na poskytnutí tohoto sdělení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických
nabídek, a to o celou původní délku, tj. do 6. 4. 2021 v 10:00 hodin.
Přílohy tohoto Sdělení č. 1:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Aktualizovaná Výzva k podání nabídek
Aktualizovaná Příloha č. 1 - Specifikace integrovaného webu MENDELU
Aktualizovaná Příloha č. 2 - Funkční specifikace jednotlivých webových prezentací
Aktualizovaná Příloha č. 3 - Vzor Smlouvy o vytvoření a správě integrovaného webu MENDELU
Aktualizovaná Příloha č. 5 - Krycí list nabídky
Aktualizovaná Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek člena realizačního týmu
Aktualizovaná Příloha č. 7 – Realizační tým

Ing. Mgr. Digitálně
podepsal Ing. Mgr.
Baráková
Kateřina Kateřina
Datum: 2021.03.09
Baráková 08:23:35 +01'00'
……….…….……………..………………………………….
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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