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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
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:

„Dodávky cartridgí a tonerů
pro Ostravskou univerzitu“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení
zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“).
K uvedené veřejné zakázce na dodávky byl zaslán níže uvedený dotaz:
Dotaz č. 1
Dobrý den,
rád bych se zeptal na následující informace k zadávací dokumentaci:
1. V příloze č.1.(seznam vzorových produktů) v řádku č .12. zadavatel požaduje barevné
tonery CRG 711C,Y,M.
2. Chce zadavatel nacenit celkem 40ks barevných tonerů, nebo zadavatel požaduje nacenit
40 sad barevných tonerů(modrý, žlutý, červený), v tomto případě 3x40ks tedy 120ks?
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Odpověď č. 1
V příloze č. 1 „Seznam vzorových produktů“ zadávací dokumentace, v řádku č. 12
požaduje zadavatel nacenit 40 ks barevných tonerů, nikoliv 40 sad barevných tonerů.
U všech položek, obsahujících barevné tonery, požaduje zadavatel nacenit ks, nikoliv
sady.
Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích
podmínek.
V Ostravě dne 5. 1. 2018

prof.
MUDr. Jan
Lata, CSc.
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Lata, CSc.
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