Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Veřejná zakázka
Název veřejné
zakázky:

ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky

Identifikace veřejné
zakázky:

Systémové číslo VZ: P20V00000263
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-003514

Zadavatel
Název:

Kraj Vysočina

IČO :

70890749

Adresa sídla:

Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Právní forma:

804 - kraj

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana

Kontaktní osoba
zadavatele:

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Profil zadavatele:

Ladislav Šerák, tel. +420 731 025 486, serak@pkvysocina.cz
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Kraj Vysočina, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 24. 3. 2020 žádost
dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 13.1 zadávací
dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací
dokumentace:
Žádost dodavatele:
Dear Sir\Madam,
Sub: Zzs Kv - Delivery And Commissioning Of Audiovisual Equipment
Tender No.: 138272-2020
Euclid Infotech is a company based in Mumbai, India. We are interested in participating in the
tender mentioned above hence want to get more information about the same.
Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you
to provide us the following details before we buy the document:
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of
Materials required.
2) Soft Copy of the Tender Document through email.
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
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5) Estimated Budget for this Purchase
6) Any Extension of Bidding Deadline?
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?
We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview.
Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we request
you to add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming Projects, Tenders.
We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This
will help us reaching to you faster.
Please revert back to this same mail .
Thanks and Regards,

(Pozn.: V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje vysvětlení včetně přesného
znění žádosti bez identifikace žadatele.)

Odpověď zadavatele na žádost dodavatele:
Zadavatel uveřejnil v Úředním věstníku Evropské unie Oznámení o zahájení zadávacího
řízení. Toto oznámení je všem dodavatelům k dispozici na internetové adrese
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138272-2020:TEXT:CS:HTML
V bodu I. 3 tohoto Oznámení je uvedeno:
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://ezak.krvysocina.cz/profile_display_111.html
Pozn. 1: Uvedená stránka je součástí profilu zadavatele na adrese https://ezak.krvysocina.cz/profile_display_111.html, na kterém zadavatel uveřejňuje informace o veškerých
jím zadávaných veřejných zakázkách.
Pozn. 2: Stejné informace jsou uvedeny v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, které je
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.
V souladu se zákonem a ustanoveními zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky
zadavatel neposkytuje zadávací dokumentaci a vysvětlení, doplnění a změny zadávací
dokumentace jiným způsobem než uveřejněním na profilu zadavatele.
Veškeré informace požadované dodavatelem jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pokud zadavatel vysvětlí, doplní či změní zadávací dokumentaci, učiní tak vždy způsobem
uvedeným v čl. 13.1 zadávací dokumentace. Zadavatel neposkytuje zadávací dokumentaci
e-mailem. Žádosti dodavatele proto nevyhovuje.
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Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html a na adrese veřejné zakázky
https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_7796.html.

V Jihlavě

Digitálně
podepsáno
Jméno: Ing.
Jindřich Petrák
Datum: 24.03.2020
16:23:41

……………………………………..

elektronicky podepsáno
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