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V Brně dne 8. 2. 2019
Veřejná zakázka – Nevaskulární intervence
Vážení, zadavatel obdržel dne 8. 2. 2019 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Nevaskulární
intervence, ke kterému sděluje následující:
Dotaz č. 1.:
Dovolte mi dotaz v rámci předmětné VZ a vyplňování položek v příloze č. 3 ZD – Seznam zboží pro
jednotlivé části. V případě, kdy je poptáváno 2 a více specifikačních variant (a tím pádem si zadavatel
bude vybírat ze 2 a více katalogových čísel), ale v tabulce je přednastavena pouze 1 položka – jako
např. viz. část 44 Mikrovodič 1, je nutné tam doplnit obě katalogová čísla charakterizující nitinol a
stainless variantu, které mají stejnou nabídkovou cenu ? Pak by se měl ale stejně vyplnit zbytek řádku
a narostl by počet položek na KS (na 2x10 ks ) a samozřejmě bude dvojnásobná celková cena za
položky na KS.
Nebo to bude pak upřesněno až event. před podpisem KS ?
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že na základě předchozího vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 2. 2019, které
je uveřejněno v E-ZAKU, došlo ke změně, a to jak v seznamu Zboží, tak v zadávací dokumentaci.
Účastník tak již nemusí vybírat mezi Seznamem zboží pro jednotlivé části, protože nyní je pro všechny
části platná jedna jednotná příloha s názvem Seznam Zboží. Tuto přílohu účastník doplní na základě
pravidel konsignačního skladu a také na základě požadavků uvedených v technické specifikaci
v zadávací dokumentaci.
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