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Pracoviště Brno:

Kaštanová 132a, fax/záznamník: 545 220 842, tel: 539 002 883

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Plánková/ 539 002 883

Č.j.

253/11/P

V Brně, dne 14.6.2011

Věc: Veřejná zakázka:
„Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí – 1. část“
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 bal zadávací dokumentace poskytnuta, 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.
Dotaz 1:

Popis hodnocení nabídek bere v potaz pouze 4 prvky = cenu, záruční dobu, lhůtu
plnění a výši sankcí. Nezahrnuje hodnocení technických parametrů resp. míru splnění
technické specifikace. Tj. předpokládáme, že technická specifikace musí být splněna
na 100%, a že nesplnění určitého parametru/požadavku není „trestáno“ jen jakousi
„ztrátou bodů“, ale vyloučením uchazeče ze soutěže. Není tedy možné nabízet
(levnější) přístroj splňující jen některé body jeho technické specifikace a nesplňující
některý z technických požadavků. Chápeme to správně?

Odpověď 1:

Ano.

Dotaz 2:

Požadujete nástup na odstranění závady do 24h a v případě havárie nejpozději do 6
hodin od jejího nahlášení pod sankcí min. 5000 Kč za hodinu nad tento limit. Platí
tento požadavek bez omezení tj. 24h denně, o sobotách i nedělích?
Kdo a na základě čeho rozhoduje, zda se jedná o havárii.

Odpověď 2:

Požadavek na promptní odstranění závady platí zejména pro hlubokomrazící boxy
(zde se jedná o havárii a její odstranění je potřeba zajistit i v nepracovní dny). Pro
ostatní přístroje je možné akceptovat odstranění závad v pracovní dny.
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Rozhodovat o tom, zda se jedná o havárii, bude odpovědný pracovník laboratoře,
který bude s daným přístrojem pracovat a který bude plně obeznámen s jeho
používáním.
S pozdravem

Ing. Lucie Plánková
za zastupujícího zadavatele
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