SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN
J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN
Odpověď na dotazy k zadávací dokumentaci veřejné zakázky doručené k datu 25.2.2009
Název zakázky:

dodávka zboží I. etapa – „Univerzální hrotový soustruh – 13 ks

Ev.č. veřejné zakázky:

60027520 (Informační systém o veřejných zakázkách – uveřejňovací subsystém)

Zadavatel:

Sigmundova SŠ strojírenská, Lutín

Se sídlem:

J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín

IČ:

66935733

zastoupen:

Mgr. Pavlem Michalíkem, ředitelem

Dotaz:
G. Varianty nabídek
a
K. Lhůta a místo pro podání nabídek
Chápu to tak, že do jedné obálky můžeme dát např. 2 varianty řešení. Tedy 2 různé typy strojů
od různých výrobců, které samozřejmě splňují Vámi požadovaná kriteria?

Odpověď:
G. Varianty nabídek
Zadavatel připouští variantní řešení. Každá variantní nabídka musí byt zpracovaná samostatně a musí obsahovat všechny
náležitosti požadované v čl. H s výjimkou prokázání kvalifikace dle čl. H bodu 3) a prohlášení dle čl. H bodu 5), které stačí
předložit pouze jednou.
K. Lhůta a místo pro podání nabídek
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek. Nabídka v listinné podobě, včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace, musí být podána v řádně
uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, nápisem „NEOTEVÍRAT“; na obálce musí být dále uvedena adresa
uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 Zákona.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.3.2009 ve 10.00 hod. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky nese plně
uchazeč.
Nabídky se přijímají výhradně na adrese: Sigmundova SŠ strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín a to do konce
lhůty pro podání nabídky.

Uchazeč podá pouze jednu nabídku = jedna zapečetěná obálka (box), která obsahuje jednu nebo více
jednoznačně označených a oddělených variant (např. lze použít několika kroužkových vazeb, složek, …).
Materiály, které stačí dodat pouze jednou, je možné dodat samostatně a ve variantách se na tuto
samostatnou část odkázat nebo je přiložit k první variantě a v dalších variantách opět uvést odkaz
na první variantu.
V Lutíně dne 27 .2. 2009

Mgr. Pavel Michalík
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, ředitel

