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Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Mobilní hlasové a
datové služby pro Město Velká Bíteš“
Vážení,
zasíláme Vám dodatečnou informaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem
„Mobilní hlasové a datové služby pro Město Velká Bíteš“
Dotaz ze dne 03.03.2015, 10:52 h:
Mám na vás dotaz ohledně platnosti smlouvy. V zadávací dokumentaci je uvedeno následující:
smlouva má být uzavřena na dobu neurčitou, ale přesto z výzvy a z přílohy č. 2 vyplývá požadavek
zadavatele na uzavření smlouvy na dobu určitou trvající 24 měsíců počítaných od 1.4.2015.
Smlouva tedy bude na dobu určitou a to s platností od 01.04.2015 do 31.03.2017.
Doplnění dotazu ze dne 03.03.2015, 14:37 h:
Prosím o potvrzení změny informací ohledně možnosti trvání smluv. Na základě našeho hovoru
jsme se dohodli, že smlouvy na fixní i mobilní služby budou vypracovány na 24 měsíců. Pokud
budete chtít smlouvu prodloužit, je nezbytně nutné se nejpozději 30 dnů před jejím ukončením
požádat o prodloužení na další cyklus.
Odpověď:
Smlouvy budou uzavřeny na dobu 24 měsíců. Pokud bude chtít zadavatel (město Velká Bíteš)
smlouvu prodloužit, je nezbytně nutné nejpozději 30 dnů před jejím ukončením požádat o
prodloužení na další cyklus 24 měsíců.
…………………………………………………………………………………………………………………..
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V případě jakýchkoli dotazů či nejasností kontaktujte ve věcech technických Bc. Tomáše Zedníka,
mobil 725 001 091, e-mail: tomas.zednik@vbites.cz, ve věcech organizace veřejné zakázky Ing.
Pavla Bednáře, mobil 728 234 629, e-mail: pavel.bednar@vbites.cz.

S pozdravem

………………………….
Ing. Pavel Bednář
město Velká Bíteš
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