Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
k veřejné zakázce

„Měřící platforma pro analýzu rádiového rozhraní a signalizace
v technologii 5G“
Název veřejného zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
Oprávněná osoba zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele
Telefonní kontakt
E-mail

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Fakulta elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
61989100
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc., děkan Fakulty
elektrotechniky a informatiky
Mgr. Marcel Pobořil
+ 420 597 329 211
marcel.poboril@vsb.cz

Vážení,
zadavatel v souladu s ustanovením části Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“) poskytuje vysvětlení
zadávacích podmínek a v souladu s ustanovením čl. 2.5 Výzvy provádí změnu a doplnění zadávacích
podmínek.
Vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky
poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.
Úprava zadávacích podmínek:
Zadavatel dále doplňuje možnost podávání nabídek i v listinné podobě provedením následujících úprav
Výzvy:
Část VI. Výzvy se upravuje a doplňuje následovně (ustanovení nedotčena úpravou zůstávají
v platnosti ve stávajícím znění):
6.1.

Místo pro podávání nabídek:
a) Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného
adrese
na
https://zakazky.vsb.cz.
URL
veřejné
zakázky
je:
https://zakazky.vsb.cz/vz00000526.
b) Nabídky v listinné podobě – doručení poštou a osobně (osobně pouze na podatelnu
zadavatele) na adresu:
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
9700 Centrum podpory inovací
Útvar: 9710 - Centrum projektové podpory
Mgr. Marcel Pobořil
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

6.4.

Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 5. 3. 2020 do 10:00 hodin. Pokud
bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, zadavatel takovou nabídku neotvírá.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.

6.5.

Nabídku, v případě listinné podoby, doručte v jednom vyhotovení poštou či osobně v uzavřené
obálce označené názvem veřejné zakázky:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Měřící platforma pro analýzu rádiového rozhraní a
signalizace v technologii 5G
NEOTEVÍRAT
(v levém horním rohu obálky musí být uvedena adresa dodavatele, na níž je možné zaslat
oznámení o případném pozdním podání nabídky).

Prodloužení lhůty pro podání nabídek
Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadávacích podmínek a v souladu s ustanovením čl. 2.5 Výzvy
zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 3. 2020 do 10:00 hodin.
V Ostravě dne 20. 2. 2020

Mgr.
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Pobořil
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