
 
 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

Zadavatel: Akademické centrum studentských aktivit, Jungmannova 866, 664 34 Kuřim, IČ: 26566958 
zastoupený osobou oprávněnou jednat Ing. Jaroslavem Švecem, ředitelem 

dále v textu jen jako „zadavatel“ 

vyzývá 

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů1 (dále jen zákon), a dále v souladu 
s Příručkou pro příjemce v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost verze 5 
a  7 (dále jen "OP VK") pod názvem:  

Zařízení pro projekty OP VK 
Financování této veřejné zakázky je zajištěno z projektů registrační číslo CZ.1.0.7/2.2.0/28.0255  
Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život a registrační číslo 
CZ.1.07/3.2.04/05.0083 Moderní metody dalšího vzdělávání pro Jihomoravský kraj, které jsou 
realizovány v rámci OP VK. 

Základní podmínky a podrobnosti tohoto zadávacího řízení jsou uvedeny Výzvou a dalšími částmi 
zadávací dokumentace. 

1. Údaje o zadavateli, kontaktní osoba 
Zadavatel: Akademické centrum studentských aktivit 
Sídlo zadavatele: Jungmannova 866, 664 34 Kuřim 
IČ/DIČ: 26566958/CZ26566958 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele: 

Ing. Jaroslav Švec 
ředitel Akademického centra studentských aktivit 

Tel.: +420 514 145 252 
E-mail: svec@acsa.cz 
Kontaktní osoba ve 
věcech VZ: 

Ing. Petr Bílek 

Tel.: +420 541 145 258 
E-mail: bilek@acsa.cz 
 

                                                           
1 Resp. ve znění platném a účinném k okamžiku zahájení zadávacího řízení, které je rozhodné pro postup 
zadavatele v zadávacím řízení. 
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2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

2.1.  Předmět plnění veřejné zakázky  
Předmětem plnění je dodávka níže specifikované výpočetní techniky, která bude sloužit pro realizaci 
výše zmíněných projektů. 

2.2. Podrobný popis zakázky 
Předmět plnění této zakázky je dodávka níže specifikovaných zařízení a jejich příslušenství. 
Doporučená stránka pro výpočet benchmark testu procesorů je www.cpubenchmark.net. Dle tohoto 
testu byly stanoveny minimální počty bodů ve specifikaci níže.  Na všechna dodaná zařízení bude 
poskytnuta záruka minimálně 2 roky. Všechna zařízení musejí být smontovaná do funkčního stavu a 
řádně otestovaná. 

2.2.1. Zařízení pořizovaná pro projekt Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb 
Příprava pro život, reg. č. CZ.1.0.7/2.2.00/28.0255 

2.2.1.1. Gateway 
Toto PC bude sloužit jako vstupní brána do síťové infrastruktury, bude filtrovat a monitorovat veškerý 
síťový provoz z a do sítě organizace zadavatele.  

Specifikace 
CPU Minimálně 6000 bodů v některém z oficiálně 

uznávaných benchmark testů.  
RAM Minimálně 8 GB RAM. 
Pevný disk 2x pevný disk zapojitelný do RAID 0, minimální 

kapacita každého disku 1TB, připojení přes 
SATA3 nebo rychlejší, min. 5900 RPM, 24 
hodinový provoz. 

Optická mechanika Minimálně DVD±RW. 
Grafická karta Je součástí sestavy, může být integrovaná na 

základní desce. 
Síťová karta 3 síťové karty, každá zvládající rychlost 

minimálně 1 Gb/s. 
Zvuková karta Je součástí sestavy, může být integrovaná na 

základní desce. 
USB porty Minimálně 3x, z čehož minimálně 1x USB 3.0. 
Provedení Provedení do 19“ 4U racku, výstup VGA, základní 

deska podporující připojení disků o velikosti 2,5“ 
i 3.5“ 

Operační systém Bez operačního systému. 
Cena Maximálně 12 700 Kč bez DPH. 
Počet kusů 1 

2.2.1.2. 19“ rack s chlazením 
Rack sloužící pro umístění gateway a serveru, switche a dalších přidružených prvků architektury a 
zároveň sloužící pro jejich chlazení. 

Specifikace 

http://www.cpubenchmark.net/


 
Rozměry 32U/600x1000 mm (šířka x hloubka). 
Provedení Svařovaná konstrukce s odnímatelnými 

bočnicemi a dveřmi. Uzamykatelný. Bočnice plné 
plechové, dveře skleněné s perforovanými 
stěnami. 
Minimálně 6 vertikálních lišt pro instalaci 
zařízení. 

Ventilace Ventilační jednotka se 4 aktivními ventilátory do 
„čepice“ racku (vrchní část). 

Cena Maximálně 13 809 Kč bez DPH 
Počet kusů 1 
 

2.2.1.3. Projektor s velmi krátkou vzdáleností 
Stacionární projektor sloužící k promítání na velmi krátkou vzdálenost. 

Specifikace 
Rozlišení Nativní rozlišení minimálně 1200x800, maximální 

rozlišení minimálně 1920x1200, ultra krátká 
projekce 

Svítivost Minimálně 3100 ANSI lm. 
Kontrast Minimálně 10 000:1. 
Životnost lampy Minimálně 3000 hodin provozu v normálním 

provozu. 
Hlučnost Maximálně 35 dB. 
Požadované konektory HDMI, 

2x VGA vstup, 
1x VGA výstup, 
Audio jack, 
S-video, 
USB. 

Další požadavky Vestavěný reproduktor. 
Dálkový ovladač. 
Možnost uchycení na závěsném držáku. 

Cena Maximálně 22 300 Kč bez DPH. 
Počet kusů 1 
 

2.2.1.4. Mobilní interaktivní systém 
Mobilní interaktivní systém, který bude použitelný na jakékoli tabuli s jakýmkoli projektorem a bude 
jednoduše přenosný. 

Specifikace 
Velikost snímané plochy Minimálně 240 x 120 cm. 
Vlastnosti systému Kompatibilní s jakýmkoli projektorem, 

umístitelné na jakoukoli keramickou whiteboard 
tabuli o rozměrech minimálně 240 x 120 cm. 
Možnost používání i bez zapnutého projektoru, 
kde jsou snímané pohyby barevných fixů 



 
přenášeny do PC. Ovládání také pomocí 
interaktivního pera. Systém musí být 
kompatibilní s běžnými kancelářskými aplikacemi 
(MS Office, Adobe Acrobat, Adobe Reader) a 
bude umožňovat do těchto aplikací uložit 
nakreslené tvary na tabuli. 

Propojení s PC Pomocí bezdrátové technologie. 
Další požadavky Součástí balení bude přijímač a vysílač, 

interaktivní pero, bateriový modul, instalační 
software a software pro snímání, veškeré 
součásti pro uchycení a zprovoznění systému 
(držáky, úchyty, kabely atd.).  

Cena Maximálně 21 180 Kč bez DPH. 
Počet kusů 1 
 

2.2.1.5. Tabule pro promítání s příslušenstvím 
Keramická tabule, která bude sloužit nejen pro promítání a funkci s interaktivním systémem, ale také 
jako obyčejná whiteboard tabule. 

Specifikace 
Velikost tabule Minimálně 240 x 120 cm. 
Další požadavky Možnost popisovat a mazat fixami určenými 

k popisu whiteboardu. 
Ochranné kovové okraje kolem bílé plochy. 
Obsahuje odkládací plochu na fixy nebo mazací 
houbu. 
Možnost připevnění na zeď a veškeré montážní 
prvky součástí balení. 

Cena Maximálně 8 200 Kč bez DPH. 
Počet kusů 1 
 

2.2.1.6. Digitální zrcadlový fotoaparát 
Digitální zrcadlovka s výměnnými objektivy sloužící pro zachycení zbývajících projektových aktivit za 
zhoršeného světla, zejména pak závěrečné konference tak, aby bylo možné fotografie tisknout 
v kvalitním rozlišení v tištěných periodikách. 

Specifikace 
Snímač Formát min. APS-C, rozlišení minimálně 14,6 

Mpx, nejkratší expoziční čas 1/4000 případně 
nižší. 

Parametry těla Mechanická závěrka, expoziční režimy 
minimálně A (AV), Auto, M, P, S (Tv), minimálně 
3 palcový displej, optický hledáček, možnost 
zobrazení histogramu. 

Parametry objektivu Kompatibilní objektiv typu zoom 18-55 mm, 
světelnost 3,5-5,6 nebo lepší. 

Formát jednotlivých snímků Poměr snímků minimálně 4:3 a 16:9, rozlišení 



 
snímku minimálně 1600x1200 při daném 
poměru. 

Další požadavky Vestavěný blesk a možnost připojit blesk externí, 
pomocné AF světlo, akumulátor a nabíječka 
součástí balení, akumulátor s výdrží minimálně 
350 snímků, podpora minimálně SD/SDHC/SDXC 
karet. Minimálně 8 GB kompatibilní karta bude 
součástí balení, připojení k PC minimálně přes 
USB rozhraní. Součástí balení bude také 
kompatibilní polstrovaná brašna. 

Cena Maximálně 12 000 Kč bez DPH 
Počet kusů 1 
 

2.2.1.7. Konferenční mikrofon 
Boundary konferenční mikrofon, který slouží k ozvučení přednášejících na konferenci, kteří sedí v čele 
sálu na konferenci. 

Specifikace 
Typ mikrofonu Kondenzátorový boundary mikrofon. 
Směrová charakteristika Poloviční kulová nebo všesměrová 

charakteristika. 
Frekvenční charakteristika Rozsah alespoň 40 Hz – 16 kHz 
Připojení k PC USB nebo 3,5 mm audio jack. 
Cena Maximálně 2 200 Kč bez DPH. 
Počet kusů 1 
 

2.2.2. Zařízení pořizovaná pro projekt Moderní metody dalšího vzdělávání pro 
Jihomoravský kraj reg. č. CZ.1.07/3.2.04/05.0083 

2.2.2.1. Digitální fotoaparát s možností nahrávání + stativ 
Zařízení sloužící jako fotoaparát s možností nahrávání Full HD videa. Součástí dodávky bude i 
kompatibilní stativ.  

Specifikace 
Snímač Formát min. 1/2,33 rozlišení minimálně 12 Mpx, 

stabilizátor snímače 
Parametry objektivu Minimální ohnisková vzdálenost maximálně 24 

mm, maximální ohnisková vzdálenost minimálně 
600 mm, světelnost v nejkratším ohnisku min. 
f/2,8, minimální citlivost ISO 150, optický 
stabilizátor, závěrka minimálně 30-1/4000. 

Požadavky na video Rozlišení minimálně 1920x1080 Full HD, formát 
kódování MPEG-4 nebo AVCHD, formát výstupu 
videa MP4 nebo AVI, počet audiokanálů min. 2, 
stereozvuk.  

Formát jednotlivých snímků Poměr snímků minimálně 4:3 a 16:9, rozlišení 
snímku minimálně 1600x1200 při daném 



 
poměru. 

Další požadavky Minimálně 3 palcový výklopný displej, optický 
nebo elektronický hledáček, vestavěný blesk, 
pomocné AF světlo, akumulátor a nabíječka 
součástí balení, akumulátor s výdrží minimálně 
300 snímků, podpora minimálně SD/SDHC/SDXC 
karet. Minimálně 8 GB kompatibilní karta bude 
součástí balení, připojení k PC minimálně přes 
USB rozhraní. Součástí balení bude také 
kompatibilní polstrovaná brašna. 

Požadavky na stativ Tripod (3 nohy), nohy teleskopické vysunutelné 
minimálně do výšky 1,5 metru, pogumované. 
3cestná hlava s rychloupínací destičkou 
kompatibilní s fotoaparátem, klička pro 
nastavení výšky středového sloupku, pouzdro 
součástí dodávky. 

Cena Maximálně 12 809 Kč bez DPH 
Počet kusů 1 

2.2.2.2. Obal na 3G  tablet 
Specifikace 

Určení Kožená aktovka vhodná pro tablet Acer Iconia 
Tab W511 včetně dokovací stanice a 
příslušenství s prostorem pro dokumenty ve 
formátu A4. 

Rozměry Vnitřní rozměry, min. 34x27x7cm. 
Barva Tmavý odstín. 
Materiál Kůže, mosazné kování. 
Další požadavky Min. 2 otevřené prostory, přední prostor s 

bočními zipy, zipová kapsa, min. 2 úzké kapsy na 
formát A4 přihrádka na kapesníky, min. 2 poutka 
na tužky, 2 fochy na kreditní karty, poutko na 
klíče. 

Cena Maximálně 1800 Kč bez DPH. 
Počet kusů 1 

2.2.2.3. Obaly na tablety 
Specifikace 

Určení Brašna vhodná pro tablet Acer Iconia Tab W510 
včetně dokovací stanice. 

Rozměry Vnitřní rozměř min. 28x21x2cm. 
Další požadavky Prostor pro uložení příslušenství (napájecí 

adaptér, myš), kapsa na zip. 
Cena Maximálně 450 Kč bez DPH za kus. 
Počet kusů 3 
 

2.2.2.4. Prezentér 
Specifikace 



 
Počet tlačítek Minimálně 5 funkčních tlačítek – dopředu, 

dozadu, laser, tlačítko imitující klávesu F5, 
zhasnutí prezentace. 

Další požadavky USB vysílač a přijímač, bluetooth spojení mezi 
vysílačem a prezentérem. 
Displej, na kterém jde nastavit časový odpočet. 
Napájení maximálně 2 AAA bateriemi. 
Součástí balení bude obal na prezentér. 

Cena Maximálně 1 075 Kč bez DPH. 
Počet kusů 1 
 

 

3. Místo plnění 
Místem plnění dodávky bude provozovna zadavatele, Údolní 53, 602 00 Brno. 

4. Doba plnění 
Všechny výše uvedené položky budou zadavateli dodány do 21 kalendářních dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy s dodavatelem. 

5. Požadavky na kvalifikaci 
Uchazeč prokáže splnění kvalifikace čestným prohlášením, ze kterého bude vyplývat, že splňuje 
všechny níže uvedené požadavky na splnění kvalifikačních požadavků (zadavatel doporučuje použít 
vzor ČP, které je uvedené v Příloze č. 2 ZD).  Podrobnější specifikace kvalifikace a čestného prohlášení 
je dále uvedena v  zadávací dokumentaci.  

5.1. Splnění požadavků na kvalifikaci: 

5.2. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) 
zákona 

a) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona splňuje dodavatel, který 
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li 
o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele 
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 



 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště.  

b) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona splňuje dodavatel, 
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. 

c) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona splňuje dodavatel, 
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu. 

d) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona splňuje dodavatel, vůči 
jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že 
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů. 

e) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona splňuje dodavatel, který 
není v likvidaci. 

f) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona splňuje dodavatel, který 
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 

g) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona splňuje dodavatel, který 
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 

h) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona splňuje dodavatel, který 
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele. 

i) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona splňuje dodavatel, který 
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 

j) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona splňuje dodavatel, který 
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

k) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona splňuje dodavatel, 
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 



 
nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění 
pozdějších předpisů 

 

Tyto kvalifikační předpoklady budou předloženy ve formě čestného prohlášení (Příloha č. 2 zadávací 
dokumentace).  

5.3. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona  

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

1. dle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence pokud je v ní zapsán; 

2. dle § 54 písm. b) zákona – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

Tyto kvalifikační předpoklady budou předloženy ve formě čestného prohlášení (Příloha č. 2 zadávací 
dokumentace). 

6. Hodnotící kritéria 
Hodnocení bude provádět pověřená osoba zadavatele. Hodnocení bude probíhat v souladu s pravidly 
uvedenými v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost verze 5 a 7. 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

Hodnoceny budou pouze ty nabídky, které naplní či překročí minimální specifikaci všech položek dle 
parametrů uvedených v části 2 této zadávací dokumentace. 

7. Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky činí 109 423 Kč bez DPH. Tato hodnota je 
nepřekročitelná. Maximální přípustné hodnoty jednotlivých položek jsou uvedeny v jejich specifikaci 
v části 2 této zadávací dokumentace. 

8. Požadavky na zpracování nabídky 

8.1. Obsah a členění nabídky 
Nabídka bude zpracována v následujícím členění s uvedenými požadavky: 

1. Krycí list nabídky (Příloha č. 3 zadávací dokumentace). 
2. Čestné prohlášení o splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele se 

prokazuje dle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (Příloha č. 2 zadávací dokumentace). 

3. Nabídková cena ve členění nabídková cena bez DPH, výše DPH v % a Kč, nabídková cena včetně 
DPH. 



 
4. Konkrétní popis jednotlivých dodaných zařízení (bude zahrnovat popis jednotlivých sestav včetně 

jednotlivých vnitřních komponent, minimálně jejich název a typ, aby bylo možné ověřit naplnění 
minimální specifikace dle části 2 této zadávací dokumentace). 

5. Návrh smlouvy (Příloha č. 1 zadávací dokumentace), ve kterém uchazeč vyplní vyznačené údaje. 

8.2. Způsob zpracování nabídky 
Stránky nabídky budou číslovány vzestupně od Krycího listu. Jednotlivé listy nabídky budou spolu 
neoddělitelně spojeny (ne kroužková vazba). Zároveň bude nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem dodavatele na krycím listu nabídky. 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat součásti uvedené v zadávací 
dokumentaci. 

Doručena bude zadavateli v písemné formě (v listinné podobě), v jednom originále.  

Nabídková cena bude členěna následovně – nabídková cena bez DPH, výše DPH, sazba DPH, celková 
cena DPH. 

Dále bude dodavatelem navrhnuta cena (bez DPH) ke každé jednotlivé položce. Tento návrh bude 
vyplněn do Návrhu smlouvy (Příloha č. 1 zadávací dokumentace). Navržená cena je neměnná po 
celou dobu platnosti smlouvy. Navržená cena nesmí být vyšší, než je návrh zadavatele uvedený v části 
2 této ZD. 

Součástí nabídky bude i vyplněný a podepsaný návrh smlouvy včetně údajů v příloze č. 1 této 
smlouvy, která je přílohou této nabídky (Příloha č. 1 zadávací dokumentace).  

Nabídka bude dodána v zalepené obálce, na níž bude zřetelně uvedeno „NEOTVÍRAT – Veřejná 
zakázka Zařízení pro projekty OP VK“. Na obálce bude uvedena adresa odesílatele, na niž je možno 
poslat oznámení o výsledku výběrového řízení. 

Zadavatel připouští pouze jednu variantu nabídky od každého uchazeče. 

8.3. Doručení nabídek 
Lhůta pro podání nabídek začíná plynout 26. 8. 2014 a končí dne 5. 9. 2014 ve 14.00. 

Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou či osobně na adresu 
kanceláře zadavatele Akademické centrum studentských aktivit, Údolní 53, 602 00 Brno. Osobní 
doručení je možné pouze v pracovních dnech v čase od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.30. 

Rozhodující je datum doručení nabídky, nikoliv datum odeslání. Nabídky podané po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek hodnotící komise neotvírá a nehodnotí. O tom, že nabídka byla podána 
(doručena) po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, vyrozumí zadavatel uchazeče elektronicky na e-
mailovou adresu uvedenou na Krycím listu nabídky. 

8.4. Dodatečné informace 
Zadavatel poskytne dodatečné informace k veřejné zakázce na základě doručené písemné žádosti (e-
mail) na kontaktní osobu Zadavatele. Posledním termínem pro doručení žádostí o dodatečné 
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