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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 ke kupní smlouvě a k zadávací dokumentaci ze dne 30.04.2013

ZADAVATEL:    Univerzita Pardubice

Sídlem:      Studentská 95, 532 10 Pardubice

Zastoupený:      prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. – rektor

IČ:      00216275

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Dodávka HPLC chromatografické sestavy“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace vztahující se k výše 

uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k „Zadávací dokumentaci k bodu č. 2.3.3 “ po předchozí žádosti o 

dodatečné informace a k odstavci V a VI v Kupní smlouvě po předchozí žádosti o dodatečné informace.

Dodatečná informace č. 1, k bodu č. 2.3.3 k zadávací dokumentaci

„původní znění“

prodávající se zavazuje, že bude poskytovat bezplatné informace servisním technikem po telefonu do 2 

pracovních dnů od oznámení závady, rovně bezplatné poskytování informací servis-ním technikem po 

telefonu. V záruční době se prodávající zavazuje poskytnout bezplatný záruční servis spočívající v seřízení, 

vyčištění a odstranění drobných závad, a to minimálně 1 x ročně

„nové znění“

Prodávající se zavazuje, že bude poskytovat bezplatné informace servisním technikem po telefonu do 2 
pracovních dnů od oznámení závady. V záruční době se prodávající zavazuje poskytnout bezplatný záruční 
servis spočívající v seřízení, vyčištění a odstranění drobných závad, a to minimálně 1 x ročně.

Dodatečná informace č. 2, k odstavci V, § 2 v kupní smlouvě

Pokud prodávající v průběhu chodu záruční doby neodstraní nahlášené vady od kupujícího, tak kupující je 

oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu v zákonné výši z celkové kupní ceny za každý i 

započatý den prodlení.
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Dodatečná informace  č. 3, k odstavci VI, § 5 v kupní smlouvě

„původní znění“

Prodávající se zavazuje, že bude poskytovat bezplatné informace servisním technikem po tele-fonu 
do 2 pracovních dnů od oznámení závady, rovně bezplatné poskytování informací servis-ním 
technikem po telefonu. V záruční době se prodávající zavazuje poskytnout bezplatný zá-ruční servis 
spočívající v seřízení, vyčištění a odstranění drobných závad, a to minimálně 1 x ročně.

„nové znění“

Prodávající se zavazuje, že bude poskytovat bezplatné informace servisním technikem po telefonu 
do 2 pracovních dnů od oznámení závady. V záruční době se prodávající zavazuje poskytnout 
bezplatný záruční servis spočívající v seřízení, vyčištění a odstranění drobných závad, a to 
minimálně 1 x ročně.

S pozdravem

V Pardubicích dne 30. 04. 2013
Ing. Monika Müllerová

                                                                          oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek 

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace č. 3

Příloha č. 2 - Kupní smlouva č. 2
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