Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce C/12/745 Dodávka zařízení včetně vybavení
multimediální místnosti

Zadavatel, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, 370
01 České Budějovice sděluje k veřejné zakázce C/12/745 Dodávka zařízení včetně vybavení
multimediální místnosti, vyhlášené dne 17. 10. 2012, tyto dodatečné informace:
Dotaz č. 1:
V části „Závazná struktura nabídky“ v bodě 7 požadujete v nabídce návrh kupní smlouvy a v
bodě „Pokyny pro zpracování a podání nabídky“ požadujete, aby podepsaná smlouva byla
„přiložena k nabídce“ ve třech pare „volně“. Znamená to, že by neměl být návrh smlouvy
pevně spojen s nabídkou, i když má být její součástí?
Odpověď na dotaz č. 1:
Ano, návrh smlouvy bude součástí nabídky (dodán v uzavřené obálce), ale nebude s ní pevně
spojen.

Dotaz č. 2:
V jaké formě mají být dodány výpis z obchodního rejstříku a výpis z Živnostenského
rejstříku? V originále, ověřené kopii nebo prosté kopii?
Odpověď na dotaz č. 2:
Tyto výpisy lze doložit prostou kopií, doklady ale nesmějí být starší než 90 dnů.

Dotaz č. 3:
Kdy bude zadavatel požadovat seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%, když
čestné prohlášení v příloze č.4 zadávací dokumentace je uvedeno jako neměnný vzor?
Odpověď na dotaz č. 3:
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Má-li dodavatel formu akciové společnosti, bude součástí nabídky seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě
pro podání nabídek.

Dotaz č. 4:
Kde bude technologie jazykové učebny osazena – stůl učitele nebo uzamykatelná skříňka?
Odpověď na dotaz č. 4:
Technologie jazykové učebny bude osazena ve stole učitele.

Dotaz č. 5:
Jakým způsobem chcete jazykovou učebnu ovládat? (rozdělení studentů do dvojic, rozdělení
třídy na poloviny, volba zdrojů signálu …atd)?
Odpověď na dotaz č. 5:
Jazyková učebna bude umožňovat variabilní řešení (ovládání). Bude možno ovládat 1 až 25
studentů na základě možnosti přepínat sluchátka.

Dotaz č. 6:
a) Zda nedošlo v technologickém popisu požadovaného zařízení „Profesionální jazykový
přehrávač“ ke sloučení ovládacího pultu učitele, profesionálního jazykového přehrávače a
recordéru v jeden celek?
b) Při zpracování Vaší výzvy k veřejné zakázce jsem nalezl neúplné zadání: Profesionální
jazykový přehrávač. Dotazem na specializovanou firmu mi bylo potvrzeno, že takto zadaný
komponent nelze dodat. Prosím tedy o přesnou specifikaci.
Odpověď na dotaz č. 6 a) b):
Ano, jde o sloučení v jeden celek. Tímto sloučením je zajištěno komplexní technologické
řešení, které umožní variabilní ovládaní jazykové učebny.
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