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Dodatečné informace k Zadávací dokumentaci č. 1
Zakázka:
Druh zakázky podle jejího předmětu:
Druh zakázky podle předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:
Zadavatel:

Vysokorychlostní kamera s osvětlovacím systémem
Dodávky
Podlimitní
Otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 sb. o
veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768, 708 00
Ostrava – Poruba, IČ: 68145535

Zadavatel v souladu s ust. § 49 odst. (4) Zákona na výše specifikovanou veřejnou zakázku, poskytuje
dodavatelům dodatečné informace k zadávacím a kvalifikačním podmínkám.
Zadavatel mění text zadávacích podmínek následně:

ZMĚNA Č. 1 - v Kvalifikační dokumentaci v čl. 6. A) na str. 5:
Původní text:
„Dodavatel předloží Seznam významných dodávek, ve kterých uvede realizované dodávky obdobné předmětu
veřejné zakázky - tj. realizace dodávky „systému pro měření a vizualizaci proudění vysokorychlostních vodních
paprsků“ - provedených a realizovaných v posledních 3 letech (počítáno zpětně od data podání nabídky) a
současně dodavatel doloží osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek a to ve
formě:“
Nový změněný text, ve kterém je vypuštěna žlutě označená část původního textu:
„Dodavatel předloží Seznam významných dodávek, ve kterých uvede realizované dodávky obdobné předmětu
veřejné zakázky - tj. realizace dodávky „systému pro měření a vizualizaci proudění“ - provedených a
realizovaných v posledních 3 letech (počítáno zpětně od data podání nabídky) a současně dodavatel doloží
osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek a to ve formě:“

ZMĚNA Č. 2 - v Kvalifikační dokumentaci v čl. 6. C) na str. 6:
Původní text:
„Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud za poslední 3 roky (počítáno zpětně od data
podání nabídky) realizoval min. 1 dodávku „systému pro měření a vizualizaci proudění vysokorychlostních
vodních paprsků“ v min. hodnotě 2.900.000,- Kč bez DPH/za jednotlivou dodávku.“
Nový změněný text, ve kterém je vypuštěna žlutě označená část původního textu:
„Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud za poslední 3 roky (počítáno zpětně od data
podání nabídky) realizoval min. 1 dodávku „systému pro měření a vizualizaci proudění“ v min. hodnotě
2.900.000,- Kč bez DPH/za jednotlivou dodávku.“
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V souvislosti se změnou č. 1 a č. 2 zadavatel poskytuje uchazečům upravenou přílohu zadávací dokumentace
č. 11 - Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů – viz. příloha tohoto dokumentu.

ZMĚNA Č. 3 – v Příloze č. 3 zadávací dokumentace – Technický popis dodávky – v části C. Osvětlovací
systém ke kameře
Původní text:
„Osvětlovací systém obsahuje 2 ks osvětlovací jednotky, signálový a napájecí HUB.“
Nový změněný text, ve kterém je vypuštěna žlutě označená část původního textu:
„Osvětlovací systém obsahuje 2 ks osvětlovací jednotky.“

ZMĚNA Č. 4 – v Zadávací dokumentaci v čl. 1.9 Lhůta plnění veřejné zakázky
Původní text:
Termín ukončení realizace:

nejpozději do 20. 11. 2015.

Nový změněný text:
Termín ukončení realizace:

nejpozději do 10. 12. 2015.

V souvislosti se změnou č. 4 zadavatel poskytuje uchazečům upravenou přílohu zadávací dokumentace č. 2 Obchodní podmínky - závazný vzor Kupní smlouvy – viz. příloha tohoto dokumentu.

VZHLEDEM K POVAZE DODATEČNÝCH INFORMACÍ TÍMTO ZADAVATEL PO ZVÁŽENÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO
PODÁNÍ NABÍDEK NA DEN 21. 9. 2015, HODINU 10:00.
ZÁROVEŇ S POSUNUTÍM LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK SE POSOUVÁ TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK NA DEN
21. 9. 2015, HODINU 10:00.

Přílohy:
DI č. 1 - Příloha 11 - Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů
DI č. 1 - Příloha 2 - Obchodní podmínky - závazný vzor Kupní smlouvy

V Ostravě, dne 28. 8. 2015

………………………………………..
Ing. Petra Kozubková
QUANTUM CZ s.r.o.
společnost pověřená výkonem zadavatelských činností
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