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Všem dodavatelům 
 

 
Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Liberec 
 CC/ZMR/ZZSLK1/17 Šulcová/776 866 656 01.08.2017 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. II a prodloužení lhůty pro podání nabídek  
 
Vážení dodavatelé, 
z pověření zadavatele, Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o., zastoupeného MUDr. 
Vladimírem Hadačem, ředitelem, Vám v souladu s odst. 3.6. základních zadávacích podmínek 
poskytujeme další vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení na zakázku malého 
rozsahu: „Pořízení PC na výjezdové základny“. 

   
Dotaz č.1: 
Chtěl bych požádat o změnu požadavků na rozměr šasi počítače, konkrétně nastavení šíře např. na 
3,2 cm. Námi nabízené řešení má rozměry: Výška: 18,2 cm × šířka: 3,6 cm × hloubka: 17,8 cm. A 
šířka nesplňuje toleranci 15% 
 
Odpověď zadavatele: 
Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel znovu ověřil aktuální situaci na trhu. Z dodatečného 
průzkumu vyplynulo, že trváním na svém původním požadavku rozměru šasi (výška: 16 cm, šířka: 3 
cm, hloubka: 17 cm tolerance rozměrů +/- 15%), by zadavatel značně omezil okruh možných 
dodavatelů a jejich účast ve výběrovém řízení. Z uvedeného důvodu se zadavatel rozhodl sice 
ponechat původní požadavek na rozměry šasi, a však navýšit toleranci těchto rozměrů u obou 
konfigurací PC z původních +/- 15 % na nových +/- 20 %. 

Zároveň zadavatel konstatuje, že provedená změna rozšíření tolerance rozměrů šasi žádným 
způsobem neovlivní samotnou požadovanou kvalitu a výkon nabízených stolních počítačů. Formulář 
pro technickou specifikaci nabízených dodávek zůstává nezměněn s tím, že posouzení rozměru šasi 
bude provedeno s ohledem na navýšení výše uvedené tolerance. 

 
V souvislosti s výše uvedou změnou zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro 
podání nabídek a zároveň mění termín otevírání obálek následujícím způsobem: 

Čl. XI zadávacích podmínek: DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK  

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v kanceláři poradce zadavatele, na adrese: Tržní nám. 
876/11, 460 01 Liberec, dne 07.08.2017 v 10:00 hodin. 
 

Čl. XII zadávacích podmínek: LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK  

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do dne 07.08.2017 do 10:00 hodin. Místo ani způsob 
podání nabídek se nemění. Ostatní zadávací podmínky zůstávají neměnné.  
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Toto vysvětlení zadavatel uveřejňuje rovněž na svém profilu zadavatele 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj. 
 
S pozdravem 
       

Petra Šulcová 
zástupce společnosti Compet Consult s.r.o. 
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