Veřejná zakázka „VR I 03A Dodávka vybavení dílny pro HÁDN“ bude spoluUnancována z Operačního programu Výzkum a
vývoj pro inovace.

DODATEČNÉ INFORMACE
odpověď na dotaz č. 1

„VR 103A Dodávka vybavení dílny pro RADN“

veřejná zakázka na dodávky zadaná formou zjednodušeného podlimitního řízeni v souladu s Příručkou
pro výběr dodavatelů a zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění, o veřejných zakázkách (dále jen
“ZVZ“)

Název zadavatele
Centrum dopravního výzkumu,

V.

v. i.

Líšeňská 2657/33a, Brno 636 00
lČ: 44994575

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje
v souladu s ust. ~ 49 odst. 3 ZVZ níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné
zakázky.
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Veřejná zakázka „VR I 03A Dodávka vybavení dílny pro HADN“ bude spolufinancována z Operačního programu Výzkum a
vývoj pro inovace.

Dotaz Č. 1:
Zúčastníme se výběrového řízení na 10 položek. Není mi jasné, Jak to mám poskládat do obálky.
Mám do obálky všechnu dokumentaci dátJako jeden svázaný celek nebo Jednotlivé obálky na
každou položku samostatně (10 malých obálek vjedné velké) a Ix samostatně k;ycí list,
prohlášení uchazeče a kupní smlouvu ± požadované kopie ± CD.

Odpověd‘ zadavatele:
Uchazeč podá do každé části samostatnou obálku, tj. ve Vašem případě 10 obálek označených
názvem veřejné zakázky, číslem příslušné části zakázky a adresou uchazeče. Každá z obálek
bude obsahovat dokumenty týkající se příslušné části, tj. alespoň:
. krycí list
. podepsaný návrh smlouvy
‘
ostatní doklady vztahující se k nabídce (např. specWkace dodaného předmětu plněni,
výrobní listy...)
Alespoň jedna z vašich 10 obálek bude obsahovat doklad o splnění kvalifikace, tj. prohlášení o
kvalifikaci uvedené v příloze č. 3 výzvy k podání nabídek.
VBrnědne 1. 10.2013
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., M 4
ředitel
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