Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
IČO: 00346292
sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. Pr 1245
zastoupena: MUDr. Hanou Albrechtovou, ředitelkou
Interní číslo zakázky VZ 05_21
Název veřejné zakázky Nitrilové vyšetřovací rukavice jednorázové
Zadavatel obdržel dne 20. 7. 2021 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
Dobrý den,
v souvislosti s účasti v zakázce „Nitrilové vyšetřovací rukavice jednorázové“ bychom se chtěli
dotázat, zda bude zadavatel akceptovat nitrilové rukavice o síle v tahu 6 N?
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel nebude akceptovat. Zadavatel požaduje alespoň 9 N, jak je uvedeno v příloze č. 1
ZD – list specifikace zdravotnického materiálu.
Zadavatel obdržel dne 20. 7. 2021 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
Dobrý den,
chtěli bychom Vás požádat o sdělení, jaké předpokládané objemy dílčích dodávek zadavatel
předpokládá. Dále bychom Vás chtěli požádat o upřesnění dodací lhůty, protože v odstavci 4.1
zadávací dokumentace je jako lhůta dodání uvedeno 5 pracovních dnů od přijetí (akceptace)
objednávky a v návrhu rámcové kupní smlouvy je uvedeno 5 pracovních dní ode dne účinnosti
příslušné dílčí kupní smlouvy. Děkujeme
Odpověď zadavatele:
K dodávkám: Zadavatel předpokládá, že dílčí objednávky budou jedenkrát za měsíc. Dále
zadavatel předpokládá, že objemy dílčích objednávek budou rovnoměrné, vycházející
z celkového poptávaného množství (roční spotřeby rukavic), tj. jedenkrát měsíčně zadavatel
objedná 1/12 celkového poptávaného množství.
K upřesnění doby dodání: Závazné je ustanovení o podmínkách dodání v návrhu rámcové
kupní smlouvy. Pro upřesnění, v odst. 4.1 zadávací dokumentace zadavatel větu: „Dílčí plnění
zadavatel požaduje do 5 pracovních dnů od přijetí (akceptace) objednávky ze strany

vybraného dodavatele.“, upravuje dle znění podmínky v návrhu kupní smlouvy: „Dílčí plnění
zadavatel požaduje do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti dílčí kupní smlouvy.“

Lhůta pro podání nabídek se nemění.
V Brně dne 22. 7. 2021

Digitálně podepsal/a Ing. Jan
Novotný
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