Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j.

272/11/K

V Brně, dne 22.6.2011

Věc: Veřejná zakázka:
„Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí – 1. část“
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 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 3:

V popisu Zařízení č. 6. Real‐Time PC Analyzátor je zcela zásadní rozpor mezi
popisem přístroje (A) a specifikacema (B).
‐ zdá se, že idea zadavatele je pořídit destičkový přístroj, pečlivě popsaný v popisu
přístroje a v části specifikací.
‐ ve specifikacích se ale objevují dva požadavky, které jsou v evidentním rozporu s
popisem a patřily by spíš do požadavku na jiný typ přístroje
A) odpovídá přístrojům s blokem na 96 – jamkové testičky
B) popisuje ve druhé a třetí odrážce rotorový systém x zatímco ostatní odrážky
naznačují, že by se mohlo/mělo jednat i o přístroj destičkový.
Prosím o informaci, zda musíme v nabídce vyhovět požadavkům v odrážce 2
(chlazení vzduchem) a 3 (rotorový systém), které jsou v rozporu s popisem přístroje.

Odpověď 3:

Jak vyplývá z popisu přístroje, má jít o přístroj destičkový (s blokem na 96 jamkové
destičky). Pokud požadavky v bodě 2 a 3 neodpovídají přístroji tohoto typu, je možné
je ignorovat.

Dotaz byl zástupci zadavatele doručen 21.6.2011 v 11,50, tedy jeden den před odevzdáním a
otevíráním obálek s nabídkami uchazečů. V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona zadavatel
odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
doručení požadavku dodavatele, tuto lhůtu tedy zadavatel dodržel, i když její konec spadá do
termínu po odevzdání a otevírání obálek s nabídkami uchazečů.
S pozdravem
Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele
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