Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Mgr. Marek Lollok / 545 135 251

V Brně, dne 17.6.2014

Věc: Veřejná zakázka:
„Dodávka zahraniční odborné literatury – rozděleno na části 1-27“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (3)
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
1. část – 191; Peter Mertz; Pflanzenwelt Mitteleuropas und der Alpen. Handbuch und Atlas
der Pflanzengesellschaften; 9783933203557; 2002; 2
Nie je dostupný, navrhujeme náhradný titul: Thomas Schauer, Die Pflanzen Mitteleuropas:
Über 1500 Arten, ISBN: 9783835407060, rok: 2012, BLV Buchverlag.
14. část – 4.; kolektiv; Kommunalfahrzeuge 2014 – Fachkatalog; 2014; 3
Uvedený titul je katalóg - nedá sa kúpiť (je to bežný katalóg produktov?)
Odpověď č. 1
Část 1:
V případě nedostupného titulu “Pflanzenwelt Mitteleuropas und der Alpen. Handbuch und
Atlas der Pflanzengesellschaften, Peter Mertz, ISBN 9783933203557“ zadavatel akceptuje jako
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náhradní titul Thomas Schauer, Die Pflanzen Mitteleuropas: Über 1500 Arten, ISBN:
9783835407060, Rok: 2012, BLV Buchverlag.
Část 14.
Jedná se opravdu o katalog produktů s názvem Kommunale Fahrzeuge 2014 (viz Dodatečné
informace č.2) a je dostupný např. ze stránek http://www.kuhn-kataloge.de/index_komfz.htm
Sdělení zadavatele
Zadavatel vzhledem k dodatečným informacím prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2.7.
2014 do 10.00 hodin. Otevírání obálek se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
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