UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC
_________________________________________________________________________________________________________________

č.j.: 518/PS/OVZ/2018
Věc:

dne: 19. 10. 2018

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „LF – drobné laboratorní
přístroje“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod
evid. č. zakázky: Z2018-034727, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme
následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace:
Znění žádosti:
Máme zájem podat nabídku k veřejné zakázce "LF – drobné laboratorní přístroje", část 2 Přesné váhy.
K této části zakázky, konkrétně k parametrům požadovaného přístroje, máme dva technické
dotazy:
Dotaz č. 1:
V požadavcích je uveden parametr „Minimální zátěž =< 1 mg“. Podle nám dostupných
informací, při váživosti min. 100 – 220 g je tento parametr nesplnitelný v rámci jakéhokoliv
přístroje na trhu. Můžete prosím ověřit, že jde skutečně o minimální zátěž a ne jiný parametr,
přeložený např. volně z angličtiny?
Odpověď:
Zadavatel potvrzuje, že při zapsání údaje došlo k chybě v řádu u parametru „minimální
zátěž“, uvedeném v čl. 2.2 zadávací dokumentace. Tímto zadavatel opravuje požadovanou
hodnotu parametru „Minimální zátěž =< 1 mg:
Na znění následující:
„Minimální zátěž =< 10 mg
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Dotaz č. 2:
Maximální přípustný čas stabilizace je uveden 3,5 s. Má tento parametr praktické
odůvodnění nebo je zařízení s časem stabilizace 4 s také vyhovující pro předpokládaný
účel použití?
Odpověď:
Zadavatel tímto opravuje parametr „čas stabilizace“, uvedený v čl. 2.2 zadávací
dokumentace a to tak, že hodnotu tohoto parametru mění z „čas stabilizace: do 3,5 s“
Na znění následující:
„čas stabilizace: do 4 s“

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek
uvedenou v čl. 11 odst. 11.1 zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o
zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:
11.1

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 22. 11. 2018 v 10:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.
S pozdravem

podepsal
Mgr. Pavel Digitálně
Mgr. Pavel Šohaj
Datum: 2018.10.19
Šohaj
15:31:56 +02'00'

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba veřejné zakázky
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