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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
k veřejné zakázce „Administrativní budova v

 

V souvislosti s doručením žádostí o dodate

budova v ZOO - interiér“, Vám v souladu s ust

zakázkách, ve znění pozdějších předpis

přesného znění doručených žádostí: 

Dotaz: 

V technické zprávě u skříňového a stolového nábytku je uveden požadavek na bezespárou

technologii AIRTEC. Požadujete dodržení tohoto požadavku? 

Požadovaná technologie nemá vliv na technické a užitné vlastnosti výrobk

estetickou vlastnost. Technologie AIRTEC pro olepení hran v

záležitostí a je komplikované takovou technologii sehnat. V

firma, která takovou technologií disponuje.
 

Odpověď: 

V zadávacích podmínkách uvedenou technologii AIRTEC lze skute

S ohledem na tuto skutečnost zadavatel netrvá n

předmětu veřejné zakázky. 

 

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o zm

14:30 hod. na 14. 08. 2014 do 13:00 hod.

07. 2014 ve 14:30 hod. na 14. 8. 201

interiér“. 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 
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zadávacím podmínkám a informace o změně lhůty
Administrativní budova v ZOO - interiér“ 

ením žádostí o dodatečné informace k veřejné zakázce označ

“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o ve

ředpisů (dále jen „zákon“), předkládáme tyto dodateč

  

ňového a stolového nábytku je uveden požadavek na bezespárou

technologii AIRTEC. Požadujete dodržení tohoto požadavku?  

nemá vliv na technické a užitné vlastnosti výrobků

Technologie AIRTEC pro olepení hran v nábytkářském odv

záležitostí a je komplikované takovou technologii sehnat. V České republice existuje pouze jed

firma, která takovou technologií disponuje. Proto tento požadavek považujeme za diskrimina

zadávacích podmínkách uvedenou technologii AIRTEC lze skutečně považovat za estetickou záležitost. 

nost zadavatel netrvá na použití této bezesparé technologii 

ty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami 

lujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního 

:00 hod. a informaci o změně termínu pro otevírání obálek z p

2014 ve 13:00 hod. k veřejné zakázce „Administrativní budova v

ejných zakázek  

  

  

  

  

  

  

/LPO/Smo 

/LPO/4 

Ing. Smolík Tomáš 

 

 

@ostrava.cz 

 

y pro podání nabídek 

ejné zakázce označené „Administrativní 

č. 137/2006 Sb., o veřejných 

tyto dodatečné informace, včetně 

ového a stolového nábytku je uveden požadavek na bezespárou 

nemá vliv na technické a užitné vlastnosti výrobků. Jedná se pouze o 

řském odvětví není běžnou 

eské republice existuje pouze jedna 

Proto tento požadavek považujeme za diskriminační. 

 považovat za estetickou záležitost. 

a použití této bezesparé technologii AIRTEC při plnění 

ůvodního 21. 07. 2014 do 

pro otevírání obálek z původního 21. 

Administrativní budova v ZOO - 
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