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Vážení,
zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Kontrolní měřidla a měřicí
zařízení“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ust. § 98 zákona, na tuto žádost
odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy
uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.
Dotaz č. 6:
rád bych Vás požádal o doplnění informace o rozsahu definice parametru
"Datový přenos, možnost přenosu dat do počítače"
Jedná se vám o to, aby měřidlo mělo pouze datový výstup pro možnost odesílání dat
nebo
měřidlo kompletně vybavené pro připojení do PC (tedy vč. kabelu příp. SW atd.)
pokud ano pak pro každé měřidlo zvlášť ? nebo způsobem 1 kabel "pro jednotlivé použití u všech" ?
Odpověď:
Zadavatel požaduje, aby dodávané přístroje umožnily přenos dat do počítače. Tedy bude-li pro přenos dat
nezbytná kabeláž popřípadě software, je nutné toto příslušenství dodat v rámci přístroje. Jinými slovy – musí
být umožněn přenos dat bez toho, aby si zadavatel musel pořizovat další příslušenství.
Pokud je software či kabeláž kompatibilní s několika zařízeními, může být tato kabeláž popřípadě software
dodáno v jednom kuse společně pro tuto skupinu zařízení.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek
Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. srpna 2020
do 11:00 hodin.
Odstavec 5.2. Výzvy k podání nabídky se mění a nově zní:
5.2.

Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 3. srpna 2020 do
11:00 hodin. Pokud bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, elektronický
nástroj zadavatele tuto nabídku nepřijme.
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