Odpověď na dotazy dodavatele
Dotaz:
Předpokládaná hodnota v oznámení o zakázce je uvedena 17 161 476 Kč bez DPH. V
textové části Zadávací dokumentace je cena 17 161 476 Kč uvedena jako cena včetně DPH
a zároveň je tato cena skládající se z jednotlivých položkových cen uvedena jako cena
limitní, kterou nelze překročit (stejně je tomu i u jednotlivých částí). Je správný údaj v textové
části zadávací dokumentace nebo v oznámení o zakázce?
Odpověď:
Platí, že jako cena limitní a nepřekročitelná je hodnota 17 161 476 Kč s DPH, která je
uvedena v zadávací dokumentaci.
Dotaz:
V Oznámení o zakázce mají všechny tři části VZ shodný název identický s názvem veřejné
zakázky, tedy „Tablet pro transport stravy ve FN Brno“, v textové části Zadávací
dokumentace jsou však části označeny takto:
Část č. 1 – Tabletovací systém – úložné a výdejní aparáty
Část č. 2 – tabletovací systém – transportní aparáty
Část č. 3 – tabletovací systém – tablet izotermický, kompaktní a mycí systém.
Jaké názvy částí má uchazeč použít ve své nabídce při identifikaci jednotlivých částí, pro
které bude nabídku podávat?
Odpověď:
Správné označení je v zadávací dokumentaci, uvádějte proto ve své nabídce názvy, které
jsou nyní v zadávací dokumentaci:
Část č. 1 – Tabletovací systém – úložné a výdejní aparáty
Část č. 2 – tabletovací systém – transportní aparáty
Část č. 3 – tabletovací systém – tablet izotermický, kompaktní a mycí systém.
Dotaz:
Zadavatel požaduje dle popisu v Zadávací dokumentaci Tabletové vozy v provedení s
pojistkou proti převržení táců. Zadavatel zároveň požaduje dodání nového, kompaktního
tabletového systému. Požadované pojistky (prolisy proti převržení) používané pro closchový
systém (u kterého se používá tác) naopak u některých typů kompaktního systému brání
volnému zasouvání tohoto tabletu do vozíku. Zadavatel tedy tímto požadavkem omezuje
počet možných nabídnutých tabletových systémů, příp. se vystavuje riziku, že nabídnutý
tabletový systém (část č. 3 veřejné zakázky) nebude kompatibilní s tabletovými vozíky (část
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Odpověď:
K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že trvá na specifikaci uvedené v Zadávací
dokumentaci a nepřipouští žádnou změnu.

Dotaz:
Je možné jako vzorek tabletového vozu předložit tabletový vůz s kapacitou 2x12 tabletů,
který je zcela shodného konstrukčního provedení jako nabízený vůz co do tvaru a materiálu,
pouze má čtyři zásuvy navíc a tím jen rozdílnou výšku?
Odpověď:
K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že trvá na specifikaci uvedené v Zadávací
dokumentaci a nepřipouští žádnou změnu.

