Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Atrium Flora – Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Česká republika

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY, U SPOŘITELNY 2 REKONSTRUKCE KABELOVÝCH ROZVODŮ SLABOPROUDU A
SILNOPROUDU

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 401784
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20
00 25 46 57

Název:
Sídlo:
IČ:

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ: 130 00
24827452

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
#2

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025
tel.: +420 246 028 028, fax: +420 246 028 028, e-mail: info@broz-sedlaty.cz, www.broz-sedlaty.cz, IČ: 24827452, DIČ: CZ24827452
Pobočka Ostrava: Vítkovická 3083/1, 700 39 Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika
Pobočka Liberec: Kostelní 10/5, 460 01 Liberec 2, Česká republika

I.
Dodatečné informace z podnětu dodavatele
Zadavatele byla dne 26.11.2014 doručena žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací k
zadávací dokumentaci k výše specifikované veřejné zakázce.
1)

Dotaz dodavatele:

Vážení,
dovolte abychom vznesli dotaz k výše uvedené VZ č. 401784.
Ve výkazu výměr je uvedeno

V technické zprávě se k této kapitole píše, že dodávky budou od firmy Klima-BP, a.s.
Chápeme tedy dobře, že toto zařízení dodává zmíněná firma a my bychom ho měli pouze instalovat?
Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:
Zadavatel sděluje, že součástí uvedené položky musí být jak dodávka celého systému, tak jeho
montáž s tím, že specifikace od firmy Klima-BP, a.s. je uvedena pouze příkladem. Uchazeči můžou
samozřejmě nabídnout obdobné zařízení dle popisu uvedeného v technické zprávě. K tomuto
odkazujeme na odstavec 2 a 3 článku 5 Zadávací dokumentace k předmětné zakázce, který stanoví:
Pokud je v zadávací dokumentaci (včetně jejich příloh) uvedeno jméno nebo obchodní označení
konkrétního výrobku nebo výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu
a způsob provedení daného výrobku, a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek či výrobce s tím,
že tento výrobek nebo výrobce není z tohoto důvodu zadavatelem jakkoliv preferován či jinak
zvýhodněn.
Pokud uchazeč bude nabízet jiný výrobek nebo jiného výrobce, je povinen dodržet minimální
požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech
požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

V Praze dne 28. 11. 2014

JUDr. Jiří
Brož
……………………………………………………………

Digitálně podepsal JUDr. Jiří Brož
DN: c=CZ, o=eIdentity a.s.,
ou=Clients, cn=JUDr. Jiří Brož,
email=info@broz-sedlaty.cz,
serialNumber=QCA-11436
Datum: 2014.11.28 14:02:35
+01'00'

S pozdravem,

za Statutární město Karlovy Vary
JUDr. Jiří Brož, jednatel
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
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