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 (2)

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,
chtěla jsem se ještě ujistit zda v části 14 – řádek 10 máte na mysli toto:
Kommunalfahrzeuge 2014 – Fachkatalog? V příloze uvedeno Kommunale Fatzeuge 2014 –
Fachkatalog.
Dále:
4. část – 8. položka – tato kniha je nedostupná (out of print) 9780030343421.
5. část 1. položka - tato kniha je také nedostupná (out of print) 9788120336360 a nemůžeme ji
tedy dodat.
6. část 3. položka jde zase o e-book: 9781118045770 / Pod tímto ISBN je print – 9780471476115.
7. část 6. položka znovu e-book 9780792380627 / zde je print: 9780387242668.
Předem děkuji za zpřesnění jednotlivých položek.
S pozdravem

1

Odpověď č. 1
Ad část 14: Ano, zadavatel požaduje publikaci Kommunalfahrzeuge 2014 – Fachkatalog
Ad část 4 a část 5: Zadavatel trvá na požadavku dle specifikace zadávací dokumentace,
případně může uchazeč nabídnout kvalitativně obdobné řešení dle ustanovení 2.8.2 zadávací
dokumentace.
Ad část 6 a část 7: Zadavatel požaduje tištěnou verzi publikace.

Sdělení zadavatele
Zadavatel vzhledem k dodatečným informacím prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do
30.6. 2014 do 10.00 hodin. Otevírání obálek se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.

…………………………
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rektor
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