Veřejná zakázka ‚sŘ 3M: Dodávka rázového zařízení FWD pro měřeni pruhybů vozovek pozemních komunikací a letištních ploch pro
Dopravní VaV centrum“ bude spolufinancována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace.

DODATEČNÉ INFORMACE
odpověd‘ na dotaz č. 1, 2 a 3

„VŘ 33A: Dodávka rázového zařízení FWD pro měření pruhybů vozovek pozemních
komunikací a letištních ploch pro Dopravní VaV centrum“

podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Název zadavatele
Centrum dopravního výzkumu, v. v. I.
Líšeňská 2657 33a, Brno 636 00
IČ: 44994575

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje
v souladu s ust. ~ 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“) níže uvedené
dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky.
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Veřejná zakázka ..VŘ 334: Dodávka rázového zařízeni FWD pro měřeni prohybu vozovek pozemních komunikaci a letištních ploch pro
Dopravní VaV centrum“ bude spolufinancována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Dotaz č. 1:
Je zadávací dokumentace dostupná v angličtině?
Odpověd‘ zadavatele:
Ano, kompletní zadávací dokumentace včetně příloh v anglickém jazyce je zveřejněna na projilu
zadavatele hlty: sluzbv.e-zakazkv.cz/Detazl Verejne-Zakazkv, kde je volně ke stažení.

Dotaz Č. 2:

Na straně 2 přiloženého dokumentu, pod 11. Termín atd., je požadavek na nabídku v češtině, ale pod W±
Podmínky atd. je dovolena také angličtina. Mužeme podat nabídku v angličtině?
Odpověd‘ zadavatele:
Po vašem dotazu zadavatel změnil zadávací podmínky, a zmíněná pasáž čL JI Výzvy kpodání nabídky nyní
zní: „Nabídka bude předložena ‚‘jednom originále a vjedné kopU v písemné formě, v českém nebo
anglickém jazyce.“ Uchazeč muže tedy podat nabídku i v anglickém jazyce.

Dotaz Č. 3:
Je možné prodloužit čas pro nabídku do zadávacího řízení?
Odpověd‘ zadavatele:
Ano, zadavatel na základě výše uvedené změny v zadávacích podmínkách prodlužuje termín pro podání
nabídek a to do 21. 2. 2013 do fl 00 lwd~ Otevírání obálek proběhne týž den od 13.00 hot

V Brně dne 30. 1. 2013

Centrum dopravního výzkumu, V. v.1.
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nič:C144 ‚57~

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel
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