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Vážení,
zadavatel dne 17. dubna 2019 obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky malého
rozsahu „RC výukový systém“. V souladu s ustanovením bodu 12.3.4 Pravidel pro žadatele a příjemce –
obecná část, verze 5, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a čl. II Výzvy k podání
nabídky (dále jen „Výzva“) na tuto žádost zadavatel poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek a
v souladu s čl. 2.5 Výzvy provádí doplnění zadávacích podmínek.
Vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky
poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň je vysvětlení odesíláno všem známým
dodavatelům.
Dotaz č. 1
„Příloha č. 2 – Obchodní podmínky“ obsahuje chybu vzniklou kopírováním – body 13 a 14
popisovaného zboží nesou stejný název. Pod bodem 14 má být ve skutečnosti „Kabel
BNC/1,5mm“, jak je uvedeno ve „Výzvě“ a v „Příloze č. 1 – Technické specifikaci“.
Odpověď č. 1
V názvu položky č. 14 uvedené v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 2 – Obchodní podmínky)
došlo k administrativní chybě a jak je uvedeno v dotazu č. 1, správně má být uvedeno „Kabel BNC/1,5
mm“.
Doplnění zadávacích podmínek:
Zadavatel uvádí do souladu chybný údaj uvedený v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 2 –
Obchodní podmínky) a opravuje název položky č. 14 na „Kabel BNC/1,5 mm“. Opravenou přílohu
č. 2 Výzvy – Obchodní podmínky (návrh kupní smlouvy) předkládá zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 („02 Obchodní podmínky-RC_VZP č. 1.docx“) a žádá zájemce o
veřejnou zakázku, aby při zpracování nabídky využili tuto aktualizovanou verzi přílohy č. 2 Výzvy.
Přílohy:
Příloha č. 2 – Obchodní podmínky (02 Obchodní podmínky-RC_VZP č. 1.docx)
V Ostravě dne 18. 4. 2019
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