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VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Přístrojové vybavení oftalmologie LF OU
I./2“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací
dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Dotaz č. 1:
Dobrý den,
v rámci vypsaných technických parametrů Simulačního setu přímého oftalmoskopu nabízíme
17"dotykovou obrazovku místo požadované min. 19".
Budete tento parametr akceptovat?
Odpověď č.1:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že bude akceptovat dotykovou přehledovou a ovládací obrazovku
Simulačního setu přímého oftalmoskopu ve velikosti 17“ a tento parametr upravuje následujícím
způsobem:
-

Dotyková přehledová a ovládací obrazovka bude disponovat minimálním rozměrem
17".
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S ohledem na provedenou změnu zadávací dokumentace zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení
zadávací dokumentace přikládá upravenou Přílohu č. 1 - Technickou specifikaci předmětu plnění.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona a vzhledem k provedené změně zadávacích
podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o
celou její původní délku, tedy do 20. 4. 2021 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
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