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Všem zájemcům

Dodatečné informace č. III. k zadávacím podmínkám k nadlimitní veřejné zakázce:
„Dodávka expozice vč. instalace Moravian Science Centre Brno“

Informace o zadavateli:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
70888337

Informace o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky:
Část:

Druh zadávacího řízení:
Forma zadávacího řízení:

„Dodávka expozice vč. instalace Moravian Science Centre
Brno“
Dodatečná informace č. III. se vztahuje k Části 1 veřejné
zakázky i k Části 2 veřejné zakázky
Část 1 – Dodávka exponátů vč. instalace
Část 2 - Dodávka audiovizuální techniky pro multifunkční sál,
divadlo vědy a administrativní část centra.
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle ustanovení
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“)

Ve smyslu ustanovení § 49 zákona o VZ Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím
podmínkám:
Dotaz uchazeče č. 1 (ze dne 10. ledna 2014):
Dle zadávací dokumentace, je technickým kvalifikačním předpokladem předložení seznamu významných
dodávek.
Pro část 1 veřejné zakázky jde o „dodávka a instalace interaktivní vzdělávací expozice mechanického typu –
či obdobná veřejná zakázka podle zadávací dokumentace, avšak se zachováním prvků i) interaktivity
expozice a ii) spojení interaktivních prvků s mechanickým ovládáním exponátů, jejichž celkový objem v
součtu činí alespoň 50.000.000,- Kč bez DPH.“
Uvedená suma v součtu tedy znamená, že předložené reference mají být v součtu v uvedené hodnotě (tedy
např. 2 reference, z čeho každá je na dodávku za 30.000.000,- Kč bez DPH) anebo, že požadujete doložit
jednu realizaci, která je v uvedené a vyšší hodnotě?
Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:
V zadávací dokumentaci zadavatel uvádí:
Za významnou dodávku se považuje dodávka a instalace interaktivní vzdělávací expozice mechanického
typu – či obdobná veřejná zakázka podle zadávací dokumentace, avšak se zachováním prvků i) interaktivity
expozice a ii) spojení interaktivních prvků s mechanickým ovládáním exponátů, jejichž celkový objem v
součtu činí alespoň 50.000.000,- Kč bez DPH. Finanční rozsah musí být z předloženého seznamu nebo
osvědčení zřejmý. Zadavatel pro splnění kritéria požaduje předložení alespoň dvou (2) osvědčení (příp.
smlouva a doklad) o poskytnutí významné dodávky.
Jinými slovy zadavatel pro tuto část VZ požaduje doložit dvě významné dodávky, každou v hodnotě
minimálně 50.000.000,- Kč bez DPH, přičemž každá z těchto významných dodávek musí splňovat požadavky
výše uvedené.
Dotaz uchazeče č. 2 (ze dne 13. ledna 2014):
Rád bych Vás požádal o zaslání výkazu výměr na tuto veřejnou zakázku ve formátu EXCEL resp. Část 2 Dodávka audiovizuální techniky pro multifunkční sál, divadlo vědy a administrativní část centra.
Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 2:
Zadavatel poskytuje výkaz výměr pro Část 2 - Dodávka audiovizuální techniky pro multifunkční sál, divadlo
vědy a administrativní část centra ve formátu EXCEL z důvodu vyšší komfortnosti užití pro uchazeče. Výkaz
výměr ve formátu EXCEL je uveřejněn jako příloha č. 1 k Dodatečným informacím č. III. v elektronické
podobě na: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/. Závaznou součástí zadávací dokumentace je výkaz výměr
pro Část 2 v původním formátu pdf.
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ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
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ze dne 17. 12. 2012 č. j. JMK 140 297/2012
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