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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

DODÁVKA LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO FLD – ČÁST C

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující
vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné
zakázce.
Dotaz č. 2
Rádi bychom v rámci veřejné zakázky na dodávky s názvem „DODÁVKA LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ
PRO FLD“, část C, CENTRIFUGA LABORATORNÍ STOLNÍ NECHLAZENÁ požádali o vysvětlení ZD:
Rádi bychom nabídli nechlazenou centrifugu splňující i převyšující požadované parametry uvedené
v ZD. V ZD máte daný požadavek na technické provedení „přesné nastavení rychlosti“. Námi nabízená
centrifuga má nastavení rychlost po 10 rpm.
Bude tato změna pro zadavatele akceptovatelná?
Odpověď:
Zadavatel potvrzuje, že účastníkem nabízená centrifuga splňuje zadavatelem technickou specifikaci,
kdy bylo podmínkou „přesné nastavení rychlosti“ v minimálním rozpětí 500 – 13000 rpm, ale
samotný interval nebyl nijak specifikován. Pro jednoznačné stanovení technické specifikace není
nadále požadavek na „přesné nastavení rychlosti“ požadován, zadavatel tedy upravuje technickou
specifikaci zařízení CENTRIFUGA LABORATORNÍ STOLNÍ NECHLAZENÁ tak, že požadavek odstranil.

Zadavatel sděluje, že v důsledku rozsahu a povahy úprav rozhodl v souladu se zákonem o prodloužení
lhůty pro podání nabídek, a to na celou původní délku z důvodu možného rozšíření okruhu
potenciálních dodavatelů (tedy 11 pracovních dnů).
Nová lhůta pro podání nabídek: do 3. 1. 2022 do 10:00 hod.
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-
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