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dodávky

Zadavatel obdržel dne 26. 11. 2018 dotaz k zadávací dokumentaci zpracované k výše označenému
zadávacímu řízení. Zadavatel proto v souladu s § 98 odst. 3 zákona poskytuje níže uvedené vysvětlení
zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:
Dodavatel žádá o zodpovězení následujícího dotazu:
V zadávací dokumentaci, kap. 10.1 Doporučený obsah a struktura nabídky, zadavatel v požadované
struktuře uvádí bod h) „Podmínky poskytování služeb (viz bod 7.2 této zadávací dokumentace)“.
Zadávací dokumentace ale bod 7.2 neobsahuje. Mohl by, prosím, zadavatel upřesnit, co má tímto
bodem na mysli, co si přeje doložit do nabídky?
Odpověď Zadavatele na Dotaz č. 1:
Uvedený bod „h)“ je v přehledu uveden chybně. Konečná podoba zadávací dokumentace skutečně
avizovaný bod 7.2. neobsahuje. Dokument „Podmínky poskytování služeb“ zadavatel nebude
po dodavatelích požadovat.
Veškeré dodávky popř. služby související s pořízením a provozem zařízení jsou specifikovány v příloze
č. 2 zadávací dokumentace „Obchodní podmínky“ (ve formě závazného návrhu smlouvy). Zadavatel
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proto požaduje v nabídce předložení návrhu smlouvy v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 7.1
zadávací dokumentace.

DOPLNĚNÍ:
S ohledem na skutečnost, že vysvětlení zadávací dokumentace nebylo z administrativních důvodů
odesláno a uveřejněno ve lhůtě uvedené v § 98 odst. 4 zákona, prodlužuje zadavatel v souladu s tímto
ustanovením zákona lhůtu pro doručení nabídky:
Lhůta pro doručení nabídky je stanovena do 11. 12. 2018 do 09:15 hodin.

V Ostravě dne 30. 11. 2018

------------------------------------------------prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor
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