ODPOBĚĎ NA ŽÁDOST O UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ K
PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI
Identifikace veřejné zakázky
Název: Plně automatický skladovací systém chlazený parami
kapalného dusíku pro dočasné řešení do budovy INBIT

Identifikační údaje zadavatele
Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
I. 1)

Dne 10. 1. 2018 obdržel zadavatel žádost o upřesnění informací obsažených v předběžné tržní
konzultaci k výše uvedené veřejné zakázce. Zadavatel tímto uveřejňuje odpovědi na zaslané
dotazy.

I. 2)

Dotaz
Pro naše lepší zorientování skutečnosti s dodanou výkresovou dokumentací bychom Vás chtěli
požádat o prohlídku místa plnění. Měli bychom zájem o prohlídku předmětné místnosti 023 v
pavilonu INBIT a dále o prohlídku celé uvažované trasy pro budoucí stěhovaní skladovacího
systému do A29SB. Během prohlídky bychom měli zájem pro naši potřebu pořídit fotografickou
a kamerovou dokumentaci.

I. 3)

Odpověď zadavatele

I. 3) a)

Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění (dále jen „Prohlídka“).

I. 3) b)

Prohlídka se může uskutečnit ve dnech
15. 1. 2018
18. 1. 2018
19. 1. 2018
23. 1. 2018
25. 1. 2018

I. 3) c)

Dodavatelé, kteří mají o účast na Prohlídce zájem, nechť kontaktují Mgr. Janu Zikmundovou
na e-mailu: zikmundova@rect.muni.cz za účelem domluvení konkrétního termínu.

I. 3) d)

Prohlídka bude probíhat s každým účastníkem samostatně.

I. 3) e)

Sraz na Prohlídku bude ve vstupní hale Univerzitního kampusu Bohunice, na adrese
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, vstup z ulice Netroufalky (proti nákupnímu středisku Campus
Square).

I. 3) f)

V průběhu Prohlídky může být pořizována (pouze) fotografická dokumentace.

I. 4)

Odpověď zadavatele bude zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.muni.cz/, sekce
„Veřejné dokumenty“ a zároveň odeslána osloveným dodavatelům a dodavatelům, kteří projeví
zájem o účast na předběžné tržní konzultaci, prostřednictvím e-mailu.

V Brně dne 12. 1. 2018, vyhotovila Mgr. Jana Zikmundová

podepsal
Mgr. Jana Digitálně
Mgr. Jana
Zikmundo Zikmundová
Datum: 2018.01.12
09:17:53 +01'00'
vá

