Veřejná zakázka ‚~R 56C: Nákup retrometru pro Dopravní VaV centrum“ bude spolufinancována z Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace.

DODATEČNÉ INFORMACE
odpověd‘ na dotaz č. 1
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„VR 56C: Nákup retrometru pro Dopravní VaV centrum“

veřejná zakázka na dodávky zadaná formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s Příručkou
pro výběr dodavatelu a zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění, o veřejných zakázkách (dálejen

“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 56C: Nákup relromeru pro Dopravní VaV centrum“ bude spolufinancována z Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace.

Dotaz č. 1: Nahrazuje pro účely přijetí nabídky “Příloha č. 3 Prohlášení uchazeče o splnění
kvalifikačních předpokladu‘ veškeré doklady podle kap. 6. Kvalifikace dodavatelu? Pokud
nikoliv, které doklady podle kap. 6 musí uchazeč do nabídky přiložit.
Odpověd‘ zadavatele:
Ano.
Dotaz č. 2: ad Příloha č. 3: Mohu jakožto fyzická osoba (OSVČ) na základě plné moci od
výrobce (Delta, Dánsko) za něj čestné prohlášení podepsat, neboje musí podepsat jeho statutární
zástupce v Dánsku?
Odpověd‘ zadavatele:
Prohlášení musí podepsat osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče veřejné zakázky. Plná
moc udělená uchazečem k tomuto účelu splňuje tento požadavek. Kopie plné moci musí být
doložena v nabídce. Současně upozorňujeme, že samotná plná moc musí být podepsána v souladu
se stanoveným zpusobem jednání za uchazeče.
Dotaz ě. 3: Bude dokumentace zveřejněna též v angličtině (iako u VR 56B)?
Odpověd‘ zadavatele:
Nebude.
Dotaz č. 4: Termín otevírání obálek 15.4. 2013 je velmi krátký. Uvažuje zadavatel ojeho
posunutí?
Odpověď zadavatele:
Lhůta byla zadavatelem stanovena s ohledem na předmět plnění VZ a v souladu s *39 ZVZ a
současně s Pravidly pro výběr dodavatelu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a
to dokonce na dobu delší než je požadováno konkrétně na 20 dní. Zadavatel O jejím prodloužení
neuvažuje.
Centrum dopravního výzkumu,
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