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Text dodatečných informací č. 2

Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce pod označením „Inzerce 2013“
Zadavatel obdržel dotaz k výzvě k podání nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Inzerce
2013“.
Znění dotazu i odpověď uvádíme níže.

A. Dotaz dodavatele a odpověď zadavatele na dotaz
Dotaz:
V rámci periodika Lidové noviny není upřesněna mutace. Máme to tedy chápat, že se jedná o celostátní mutaci,
anebo započítat mutaci pro oblast severní Moravy, která je rovněž možná?

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
Signature Not Verified

Digitally signed by Ing. Jana
Mojžíšková, Ph.D.
Date: 2013.06.27 11:03:57 CEST

IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14:30; Pá 9.00–13:00

www.kr-moravskoslezsky.cz

Odpověď
Zadavatel požaduje v Lidových novinách inzerovat pouze v mutaci zahrnující Moravskoslezský kraj - což je
vydání Severní Morava, které zahrnuje právě Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.
Zadavatel upřesňuje Obchodní podmínky, Přílohu č. 1 – Položkový rozpis cen, a to tak, že původní znění řádku
č. 4:

4.

Lidové noviny
(předpokládaný podíl cca 2 % z celkového objemu inzerce)
Cena za jednotlivý inzerát bude vypočtena tímto způsobem: počet sloupců krát velikost
(milimetrů) krát cena za jednotku (milimetr sloupce)

nahrazuje tímto zněním:

4.

Lidové noviny - vydání Severní Morava
(předpokládaný podíl cca 2 % z celkového objemu inzerce)
Cena za jednotlivý inzerát bude vypočtena tímto způsobem: počet sloupců krát velikost
(milimetrů) krát cena za jednotku (milimetr sloupce)

Zadavatel současně nahrazuje původní znění Obchodních podmínek novým zněním, kde je již tato změna
zohledněna.

Nové
znění
Obchodních
podmínek
je
k
dispozici
na
profilu
zadavatele
(https://www.softender.cz/msk/em4?service=orgProfile/MSK)
u
již
dříve
uveřejněné
dokumentace zakázky jako soubor pod označením „Obchodní podmínky DLE DODATEČNÝCH
INFORMACÍ Č. 2.zip“.
Zadavatel požaduje, aby uchazeči ve své nabídce předložili návrh smlouvy ve znění dle těchto
dodatečných informací.

B. Prodloužení lhůty pro doručení nabídek
Zadavatel, s ohledem na změny v zadávací dokumentaci, rozhodl o prodloužení lhůty pro doručení nabídek
na 8. 7. 2013 do 12.00 hod.
Zadavatel přiměřeným prodloužením lhůty pro doručení nabídek poskytuje dodavatelům čas na seznámení se
s úpravami v zadávací dokumentaci.
S pozdravem

„otisk razítka“
Ing. Leo Nevřela
vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu
Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Pavlem Kowalskim v.r.
vedoucím personálního oddělení
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