Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. et Ing. Miroslav Haman / 545 135 252

V Brně, dne 6. 10. 2017

Věc: Veřejná zakázka:
„Dynamický nákupní systém pro dodávku stolních počítačů, monitorů,
síťových prvků, úložišť a IT příslušenství“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o 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.

Sdělení zadavatele č. 1:
Zadavatel v zadávací dokumentaci v čl. 9 odst. 6 písm. c) stanovil, že žádost o účast musí být v plném
rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém
nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého nebo slovenského
jazyka.
Zadavatel upřesňuje, že v žádosti o účast požaduje pouze prostý překlad do českého jazyka.

Sdělení zadavatele č. 2:
Podle § 139 odst. 4 písm. b) ZZVZ zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci informaci o rozdělení do
kategorií.
Zadavatel pro upřesnění uvádí, že kritéria pro zařazení do jednotlivých kategorií jsou shodné pro
každou jednotlivou kategorii. Zadavatel jako kritérium zařazení do jakékoliv kategorie stanovuje
splnění základní a profesní způsobilost. Dodavatel, který splní základní a profesní způsobilost se může
libovolně přihlásit do jakékoliv kategorie, do jakýchkoliv dvou kategorií nebo do všech třech kategorií
podle své schopnosti plnit obsah jednotlivých kategorií obecně popsaných jejich názvem.
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Sdělení zadavatele č. 3:
Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty
pro podání nabídek do 25. 10. 2017 v 10:00 hodin. Otevírání nabídek proběhne bezprostředně po
uplynutí této lhůty. Místo otevírání nabídek se nemění.

Ing.
Miroslav
Haman

Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav Haman
Datum: 2017.10.06
12:27:01 +02'00'
……….…….……………..………………………………….
Ing. et Ing. Miroslav Haman
na základě plné moci ze dne 28. 8. 2017
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně
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