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Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

"Měřící přístroje FVHE" 

Zadavateli byly doručeny další níže uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace 
(psáno kurzívou). 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám oznamuje tyto další dodatečné informace -
odpovědi (podtržený text) na uvedené dotazy následujícího znění: 

Dotaz: 
"Žiadame Vás o dodatečné informácie k zadávacím podmienkam pre verejnú zakázku malého 
rozsahu: 
"Měřící přístroje FVHE" 
Prosím Vás o upresnenie, či otváranie obálok s ponukami bude veřejné. 
Ak áno, prosím o zverejnenie termínu, času a miesta otvárania obálok s ponukami. 
Ďakujem za dodatečné informácie" 

Odpověď: 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. ve znění pozdějších předpisů. (dále jen "ZVZ"). Tato 
veřejná zakázka není v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zák.č. 13 7/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (dále ZVZ) zadávána podle ZVZ. Tato zakázka je zadávána v souladu 
s čl. 7 Příručky pro příjemce OPVK - Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, 
služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK a v souladu s vnitřními 
předpisy zadavatele. Předchozí odstavce platí i v případě, že zadavatel při této veřejné 
zakázce použije terminologie ZVZ. případně jeho část v přímé citaci. či odkaz na určitý § 
ZVZ. Pro toto yýběrové řízení jsou rozhodné pouze podmínky stanovené yýzvou a zadávací 
dokumentací této veřejné zakázky (dále také "VZ"). 

Otevírání obálek s nabídkami pro tuto veřejnou zakázku není veřejné. 

• Zadavatel umožňuje již podanou nabídku na vyžádání vrátit zpět uchazeči, který ji 
podal, a to osobně proti potvrzení. 

• Ostatní podmínky zadání této veřejné zakázky zůstávají beze změn. 

/~ev·~ 
MVDr. Ladislav Steinhauser CSc. 
děkan FVHE VFU Brno 


		2013-06-07T12:03:43+0200
	Mgr. Mária Polačková Barciová




