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Veřejná zakázka - Aplikace nejen pro turisty a její propagace

 

Dobrý den, 

 

v souvislosti s doručením žádostí o dodate

„Aplikace nejen pro turisty a její propagace

znění doručených žádostí. 

 

Dotaz: 

Ve věci VZ "Aplikace nejen pro turisty a její propagace" Vás požádám o zodpov

čl. VI. (Pokyny pro zpracování nabídky) je v bodu 6. uvedeno, že CD nosi

prosím, myšleno? 

 

Odpověď: 

Uvedený požadavek zadavatele v článku VI. odst. 6. zadávací dokumentace, že sou

musí být také „audio záznam“, se do zadávací dokumentace dostal nedopat

požadavek zřetel. Součástí své nabídky uchaze

tabulkové části nabídky ve formátech kompatibilních s programy MS Word, MS Excel (v

jsou závazné texty a tabulky v listinné podob
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Aplikace nejen pro turisty a její propagace - Dodatečné informace

ením žádostí o dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu 

Aplikace nejen pro turisty a její propagace“ Vám zasíláme tyto dodatečné informace, v

ci VZ "Aplikace nejen pro turisty a její propagace" Vás požádám o zodpovězení násl. dotazu: V ZD v 

l. VI. (Pokyny pro zpracování nabídky) je v bodu 6. uvedeno, že CD nosič má obsahovat audio. C

článku VI. odst. 6. zadávací dokumentace, že souč

musí být také „audio záznam“, se do zadávací dokumentace dostal nedopatřením. Neberte na tento 

ástí své nabídky uchazeči předloží „CD nosič, který bude obsahovat textové a 

ásti nabídky ve formátech kompatibilních s programy MS Word, MS Excel (v

listinné podobě)“. 
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né informace  

malého rozsahu označené 

né informace, včetně přesného 

ězení násl. dotazu: V ZD v 

 má obsahovat audio. Co je tímto, 

lánku VI. odst. 6. zadávací dokumentace, že součástí předloženého CD 

musí být také „audio záznam“, se do zadávací dokumentace dostal nedopatřením. Neberte na tento 

, který bude obsahovat textové a 

ásti nabídky ve formátech kompatibilních s programy MS Word, MS Excel (v případě rozporů 
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