Výzva k podání nabídek – Dodatečné informace č. 2
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:

Laboratorní materiál 2
Dodávka

Posun lhůty pro
podávání nabídek:

Ukončení příjmu 21. 01. 2013 ve 12:00
hodin

Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni

DIČ zadavatele:

CZ00216208

Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon

Mgr. Adam Šoukal
Tel: +420 377 593 488

1

14. 11. 2012

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.

Stránka 1 z 2

a emailová adresa):

adam.soukal@lfp.cuni.cz

Dotaz č. 1

Vazeny pane magistre,
mam dotaz k vyberovemu rizeni napriklad plneni
C6/29.
Mame tento produkt v nabidce, ale nikoliv v baleni 250
jednotek, ale v balenich 100 jednotek. Muzeme
nabidnout? Jak? 3x100j nebo 100j, nebo se s takovym
produktem nemuzeme zucastnit?
Takovych prikladu je tam vice, dejte prosim vedet.

Odpověď

V případě jiného počtu jednotek v balení, nabídněte
cenu za požadovaný počet jednotek např. 250
(s poznámkou, že Vaše standardní balení obsahuje 100
jednotek).

Zadavatel sděluje, že principem obchodního vztahu dle Zadávací dokumentace k veřejné
zakázce Výběrové řízení na dodávky – Laboratorní materiál 2 je objednávání plnění na
základě dílčích objednávek od vítězného uchazeče. Dodavatel bude dodávat na základě
dílčích objednávek plnění v objednávce specifikované, v požadovaném množství dle
objednávky, za cenu uvedenou v nabídce nebo za cenu dle aktuálně platného položkového
ceníku vybraného uchazeče. V souvislosti s těmito dodatečnými informacemi došlo
k doplnění Rámcové smlouvy o dodávkách – Laboratorní materiál 2, kterou znovu
uveřejňujeme.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 01. 2013.
Součástí dodatečných informací č. 2 je i doplněná Příloha č. 3 - Rámcová smlouva o
dodávkách – Laboratorní materiál.

V Plzni dne 20. 12. 2012
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