Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský /+ 420 545 135 257

V Brně, dne 1. 9. 2021

Věc: Veřejná zakázka:
„Mobilní terminál s integrovanou čtečkou čárového kódu“
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 31. 8. 2021 dotaz dodavatele v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:
,,Prosím
máme
dotaz
k
bodu
5.11
kupní
smlouvy.
Zejména
k
této
části:
5.11 Prodávající se zavazuje vyslat svého servisního technika k odstranění vady tak, aby se k zařízení dostavil
nejpozději
do
3
pracovních
dnů
od
doručení
reklamace.
U zařízení tohoto typu – tedy mobilního terminálu není zvykem provádět opravu na místě. Technik může
potřebovat různé komponenty či speciální zařízení, kterým disponuje v místě servisního střediska. Navíc by
výjezd
technika
neúměrně
navyšoval
pořizovací
cenu
zařízení.
Praxe je taková, že zařízení je zasláno do servisního střediska, kde obratem dojde ke zhodnocení stavu a
vyřešení situace. Ostatní podmínky jsme již schopni splnit.“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele upravuje přílohu č. 4 - obchodní podmínky (návrh kupní smlouvy,
čl. 5). Změněné články jsou vyznačeny červeně.

Sdělení zadavatele č. 1: V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 rozhodl zadavatel o přiměřeném
prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o 1 týden – tedy z 6. 9. 2021 v 10:00 hod. na 13. 9. 2021 v 10:00
hod.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při přípravě svých nabídek použili aktualizovanou verzi přílohy č. 4 obchodních podmínek (kupní smlouvy), verzi k 1. 9. 2021.
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Příloha: Aktualizovaná příloha č. 4 – obchodní podmínky (kupní smlouva), verze k 1. 9. 2021

Ing. Václav
Ostrovský

Digitálně podepsal Ing. Václav
Ostrovský
Datum: 2021.09.01 15:35:52 +02'00'

……….…….……………..………………………………….

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