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lNVESTlcE Do ROZVoJE \ZDĚLAVANí
Dodatečnéinformace II
Název projektu:

Podpora přírodovědného a technického vzdělávánív Pardubickém kraji

Čísloveřejné zakázky:

c74207

K veřejné zakázce

,rVybavení učeben a laboratoří chemieo bio|ogie a fyziky na Gymnáziu,

s názvem:

Pardubice, Mozartov a 449'o
Předmět veřej né zakázky

:

Dodávka

Zadavatel:.
Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadayatel

Právníformazaďavatele: příspěvkováorganizace
Název:

Gymnázium, Pardubice' Mozartov a 449

Sídlo:

Mozartoya 449, 530 09 Pardubice

IČ:

48r6r063

DIČ:

c248161063

Zapsanáv rejstříku škol a školskýchzatízenívedeném Ministerstvem školství ČR pod číslem600012425
Zastoupená:

Mgr. Markem Výborným, ředitelem školy

Profil zadavatele:

http'. l l gy mo zart.pr oťllzadav atele. c zJ

V souladu

s

ustanovením $ 49 zákona č. 1,3712006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,

sděluje zadavatel doplňujícíinformace.

Dotaz č. 1.:

p.č.66 Jaký je
Odpověd':

ANo

poŽaďován rozměr zábrusu? Jeto29132?
29132

Dotazč.2.z

p.č.67 Je

požadován přenosný nebo stolní pH metr? Trvá zadavatel na elektrodě Blueline nebo můŽe bý

nabídnuta náhrada? Pokud ano, můŽe bý nabídnuta elektroda s gelovým elektrolýem?

odpověď: Je poŽadován přenosný pH metr, netrváme na elektrodě Blueline; můŽe bý nabídnuta elektroda
s

gelovým elektrolyem.
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Dotaz č. 3.:
p.č. 70 Jaký
s

typ stacionární fáze je poŽadován? Stačístandardní silikagel? Můžebylt nabídnuta

í deska

hliníkovým nosičem (moŽnost dělení desky)? Jsou počtem 2 ks myŠlena dvě balení? Ze zadání to neníjasné.

odpověd': MůŽe bý nabídnuta deska

s

hliníkovým nosičem, dvě balení.

Dotaz č. 4.:
p.č. 7 l

Vývěva je poŽadovfuta vodní? Pokud ano, skleněná nebo plastová? Pokud jiný typ, jakých parametrů?

Odpověd': Vodní, skleněná nebo plastová dle volby dodavatele.

Dotaz č. 5.:

p.č.74 Počtem 4 ks je

myšleno celkem 4 DVD nebo od každého po 4 ks? Ze zadání to není jasné.

odpověd': 4 DVD každés jiným obsahem.
Dotaz č. 6.:
p.č. 75 Požadujete k vahám i napájecí adaptéry?

odpověd': ANo

3

Vsouvislosti Stouto úpravou zadayateldle $ 40 odst.

zákona

t. n)nooeSb. o veřejn

ých zakázkách,

v platném znění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a datum otevírání obálek.
Zadavatel oznamuje, že lhůta pro podání nabídek končídnem 25. 03. 20l4 v 10:00.

otevírání obálek se uskutečnídne 25. 03,2014 v 10:00 na adrese: Regionální rozvojová agentura Pardubického
kraje nám. Republiky l2, 530

2l

Pardubice.

Vše je umístěno na profilu zadavate]'e, stránkách školy a na http://www.op-vk.czlcs/siroka-verejnost/verejnezakazkylnove-vyh lasene-zakazky.

ostatní podmínky zťstáv ají nezměněny.
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