Všem zájemcům o veřejnou zakázku
Vyřizuje/tel.

Bc. Zdeněk Bartl / 778 887 457

V Brně, dne 1. 9. 2021

Věc: Veřejná zakázka: „Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí 2021, rozděleno na části 1 - 5“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě dotazů dodavatele obdržených písemně
dne 31. 8. 2021. Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.
Dotaz pro část 3 veřejné zakázky – MKS jalovice
Dotaz č. 1:
„V technické specifikaci č. 3 je uváděné přípustné balení max. 250 kg, jedná se o překlep (25kg), nebo
může být balení o max. hmotnosti 250 kg (většinou big bag)?“
Odpověď Zadavatele:
Zadavatel po kontrole požadavků uvádí, že požadavek na maximální přípustné balení je opravdu
250kg. Jedná se o maximální možný objem jednoho balení, dodavatel tedy může nabídnout a
dodávat v jakémkoliv menším balení.
Dotaz pro část 4 veřejné zakázky – MKS suchostojné krávy
Dotaz č. 2:
„V technické specifikaci části č. 1 (MKS suchostojné krávy) jsem si dole všimla poznámky (MKS Příprava
porod obsahuje 8% síranu hořečnatého), jedná se zde o překlep, nebo má být síran použit i ve směsi pro
suchostojné krávy?“
Odpověď Zadavatele:
Zadavatel po kontrole požadavků konstatuje, že informace o obsahu 8% síranu hořečnatého byla
v dokumentu navíc a nejedná se o požadavek pro tuto krmnou směs. Z důvodu odstranění zavádějící
informace z technické specifikace zadavatel vydává aktualizovanou technickou specifikaci. Tato
technická specifikace je uveřejněna jako příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod
názvem A3i_Priloha_A-Technicka_specifikace_c.4(MKS_suchařky)_aktualizace.xlsx a nahrazuje
předchozí technickou specifikaci pro tuto část.
Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravy v technické specifikaci předmětu plnění, prodlužuje
lhůtu pro podání nabídek do 16. 9. 2021 do 10:00 hodin.
Příloha:
A3i_Priloha_A-Technicka_specifikace_c.4(MKS_suchařky)_aktualizace.xlsx
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Bc. Zdeněk Bartl
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018
administrátor veřejné zakázky
rektorát, Mendelova univerzita v Brně

