Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Marek Lollok / 545 135 251

V Brně, dne 16.6.2014

Věc: Veřejná zakázka:
„Dodávka zahraniční odborné literatury – rozděleno na části 1-27“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)
V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům,
kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo
informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně
převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací
dokumentace. Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona na
profilu zadavatele.

Dotaz č. 1
Dobrý den,
při naceňování 1. části výběrového řízení Dodávka zahraniční odborné literatury jsme
narazili na ISBN, pod kterými jsou k dispozici e-booky. Přejete si dodat e-booky nebo
klasické knihy?
Jde o tato ISBN:
9780811743273 – kniha je pod 9780811735469
9780811744881 – kniha je pod 9780811705974
9781939740014 - kniha je pod 978-0983225812
9780643099821 – kniha je pod 9781845932459
A dále kniha pod ISBN 978-0774815291 je již rozebraná. Lze dodat použitou?
Řádky 206 a 232 mají stejné ISBN. Řádek 232 by měl mít dle názvu ISBN 9781466553903.
Můžeme dodat publikaci pod tímto ISBN?
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K části č. 16:
0-7923-6949-1 - Molecular Biology & Biotechnology of the Grapevine (2001) je již nedostupná.
Je k dispozici pod novou edicí a novým ISBN, ale i novým názvem: 978-9048123049
Grapevine Molecular Physiology & Biotechnology. Je možné dodat tuto edici?

Odpověď č. 1
Zadavatel uvádí jednotlivé odpovědi strukturovaně k vzneseným dotazům.
Při naceňování 1. části výběrového řízení Dodávka zahraniční odborné literatury jsme
narazili na ISBN, pod kterými jsou k dispozici e-booky. Přejete si dodat e-booky nebo
klasické knihy?
Jde o tato ISBN:
9780811743273 – kniha je pod 9780811735469
9780811744881 – kniha je pod 9780811705974
9781939740014 - kniha je pod 978-0983225812
9780643099821 – kniha je pod 9781845932459
Odpověď : Požadujeme tištěné knihy s ISBN 9780811735469, 9780811705974, 978-0983225812,
9781845932459.
A dále kniha pod ISBN 978-0774815291 je již rozebraná. Lze dodat použitou?
Odpověď: Nelze dodat použitou knihu, je možné navrhnout jiný titul se stejným odborným
zaměřením.
Řádky 206 a 232 mají stejné ISBN. Řádek 232 by měl mít dle názvu ISBN 9781466553903.
Můžeme dodat publikaci pod tímto ISBN?
Odpověď: řádky 206 a 232 ve vystaveném souboru nemají shodná ISBN, jedná se o dva
různé tituly.
K části č. 16:
0-7923-6949-1 - Molecular Biology & Biotechnology of the Grapevine (2001) je již nedostupná.
Je k dispozici pod novou edicí a novým ISBN, ale i novým názvem: 978-9048123049
Grapevine Molecular Physiology & Biotechnology. Je možné dodat tuto edici?
Odpověď: Zadavatel akceptuje uvedené variantní řešení.
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Sdělení zadavatele
Zadavatel vzhledem k dodatečným informacím prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do
27.6. 2014 do 10.00 hodin. Otevírání obálek se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
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prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor
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