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Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k soutěži o návrh
„NÁVRH EXPOZICE
Moravian Science Centre Brno“

Jihomoravský kraj, iČ: 708 88 337, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, jako
zadavatel soutěže o návrh pod názvem „NÁVRH EXPOZICE Moravian Science Centre
Brno“, zveřejněné v ISVZ pod evidenčním číslem 222917, Vám tímto v souladu
s ustanovením 49 odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“), poskytuje následující dodatečné informace:
Dotaz Č. 1)

Do 08.08.2012 požadujete odovzdat‘ kompletný návrh eXpozície vrátane scenáru
požiadaviek na spracovanie návrhu, alebo len žiadost‘ o účast‘ v sút‘aži návrhov?
-

-

podl‘a

Odpověd‘ Č. 1)
Do 08.08.2012 zadavatel požaduje odevzdat pouze žádost o účast v soutěži o návrh, tak jak je
uvedeno ve Výzvě k podání žádosti o účast v užší soutěži o návrh dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 2)
V dokumentácií na webe sme nenašli pódorys priestorov v ktorých sa má eXpozícia nachádzať
a zároveň tiež predpokladaný rozsah realizácie. (či je to vrátane audio techniky, elektro
inštálácie, vonkajšej grafiky atd‘....)?
Odpověď Č. 2)
Bližší informace budou součástí soutěžních podmínek, které budou přístupné až s výzvou pro podání
návrhů (viz také informace níže).

Informace dle ustanovení 49 odst. 4 zákona:
Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se uskuteční v termínu
24. července 2012 v 9:00 h. Sraz účastníků prohlídky je na adrese Kongresové centrum,
Výstaviště 1. Brno (před hlavním vstupem do areálu brněnského výstaviště). Kontaktní osoby:
Mgr. Lukáš Richter; tel.: ±420 725 078 997 a Ing. Miloš Pydych; tel.: --420 541 651 333.
V Praze dne 3. července 2012

S pozdravem
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