Výzva k podání nabídek – Dodatečné informace č. 1
Číslo zakázky (bude doplněno
MŠMT v případě IP, v případě
GP ZS)1
Název programu:
Registrační číslo projektu

Název projektu:

C12895 / VZ 234276
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1. CZ.1.07/2.3.00/30.0022
2. CZ.1.07/2.3.00/30.0061
3. CZ.1.07/2.3.00/20.0040
4. CZ.1.07/2.2.00/28.0198
1. Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních
výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě
Karlově
2. Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů
Univerzity Karlovy prostřednictvím nových
pozic pro absolventy doktorandských studií
3. Molekulární genetika nádorových a
kardiovaskulárních chorob
4. Modernizace didaktických metod cestou
podpory systému elektronického vzdělávání

Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:

Laboratorní materiál 2
Dodávka

DIČ zadavatele:

CZ00216208

Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):

Mgr. Adam Šoukal
Tel: +420 377 593 488
adam.soukal@lfp.cuni.cz

1

14. 11. 2012
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. - děkan
Tel.: 377 593 440
Email: Boris.Kreuzberg@lfp.cuni.cz
00216208

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
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Dotaz č. 1

Odpověď

Dobrý den.
Připravuji nabídku na vaší zakázku Laboratorní materiál
2 – část laboratorní zvířata a podestýlka a krmivo pro
myši. Vzhledem k tomu, že má být cena včetně
dopravy, je nutné znát i počet cest v Vám (budou se
sdružovat např. podestýlka a krmivo na jednu cestu?),
totéž platí i pro potkany a králíky. Zde bych potřeboval
znát i kategorii váhovou potkanů, neboť ty se s váhou
významněji liší cenou. Budou se cesty opět sdružovat
do jedné, dvou, …?
Odpověď na dotazy dílčí plnění A:
 Počet dodávek podestýlky za požadované období
max. 2 dodávky
Úprava požadované ceny: cena za kg včetně dopravy
Odpověď na dotazy dílčí plnění B:
 Váhové rozmezí potkanů je 126-135 g,
Počet dodávek laboratorních zvířat za požadované
období max. 15 dodávek (váha jedné dodávky max.
12kg)

Součástí dodatečných informací č. 1 je i doplněná Příloha č. 2 - Seznam položek – popis
rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky
V Plzni dne 18. 12. 2012
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