Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1
pro veřejnou zakázku

„Drobné laboratorní přístroje a zařízení II "
Přístroje a zařízení 2 – opakování

Název: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zadavatel

Zadávací řízení:

Sídlo:
IČO.
DIČ:

Královopolská 2590/135, 612 65 Brno
68081707
CZ68081707

Veřejná zakázka malého rozsahu, zadávanou v souladu s ustanovením
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
mimo režim tohoto zákona
https://zakazky.ibp.cz/

Profil Zadavatele
(adresa EN):

Přístup k zadávací dokumentaci: https://zakazky.ibp.cz/vz00000125

Dotační titul:

Toto zadávací řízení je realizováno v rámci projektu „SYMBIT“ (Strukturní gymnastika
nukleových kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým
cílům.
Podpora
integrovaného
výzkumného
týmu;
reg.
č.
projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477) financovaného z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání v období 2014 – 2020 (dále jen „projekt SYMBIT“).

Zadavatel obdržel dne 21.04.2021 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám sdělujeme vysvětlení a změnu
zadávací dokumentace č. 1 poskytnutou zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce.
Dotaz č. 1:
Zadavatel uvedl v technické specifikaci příloha 2.03 Laboratorní mrazák hodnotu spotřeby do 210
kWh/rok. Vzhledem k tomu, že se tento údaj uvádí jako orientační, bude zadavateli vyhovovat hodnota
222 kWh/rok? Po detailním průzkumu trhu se nenachází žádný dostupný mrazící box skříňový se
zásuvkami, který by splňoval požadovanou hodnotu 210 kWh/rok a měl 5 zásuvek a 3 zásobníky
sklapkou.
Odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel k dotazu uvádí, že hodnota u parametru Roční spotřeba elektrické energie uvedená v příloze
3 Technická specifikace, 2.3 Laboratorní mrazák – final II je uvedeno nesprávně z důvodu
administrativní chyby. Zadavatel tímto upravuje výše uvedený parametr na hodnotu „do 240
kWh/rok“.
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Dotaz č. 2:
Zadavatel uvedl v technické specifikaci příloha 2.03 Laboratorní mrazák požadavek na 3 zásobníky s
klapkou, bude zadavateli vyhovovat splnění požadované spotřeby elektrické energie bez zásobníků s
klapkou, místo kterých budou 3 ks zásuvek.
Odpověď na dotaz č. 2:
Zadavatel odkazuje na znění zadávacích podmínek (příloha 3 Technická specifikace, 2.3 Laboratorní
mrazák – final II), kde je stanovena požadovaná hodnota parametru Počet zásobníků s klapkou a
požaduje dodržet tuto specifikaci.

Zadavatel předkládá upravenou přílohu 2.03 – Laboratorní mrazák – final II po DI.
Současně předkládá novou přílohu č. 2 ZD – kupní smlouva po DI, kde je upraveno číslo smlouvy
zadavatele, k dalším změnám ve smlouvě nedošlo.
Zadavatel s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění tak čl. 8 zadávací dokumentace v části Podání
nabídky následovně:
Nabídky lze podat nejpozději do 05.05.2021 do 10:00 hodin. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro
podání nabídky na plnění této veřejné zakázky (pro všechny části veřejné zakázky).
V Brně dne 23.04.2021

Mgr. Jitka
Smutná

Digitálně podepsal Mgr.
Jitka Smutná
Datum: 2021.04.23
09:39:36 +02'00'

……………………………………
Mgr. Jitka Smutná
právník projektu SYMBIT
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