
 

Uchazečům 
 

V Brně dne 9.4.2013 
Čj. C/13/301 
 

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám   

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

„TONERY“ 
 

Dne 8.4.2013 byla zadavateli doručena žádost dodavatele o dodatečné informace 
následujícího znění: 

 
„Dobrý den paní Poláčková,  
 
podle dodatečné informace č. 1 k zakázce č. C13301, požadujete položky č. 5, 6 a 10 
originální. Tyto náplně se již originální nevyrábějí, proto prosím o infomaci, zda je možné 
nabídnout náplně nové alternativní, tak jako bylo v původní poptávce? 
 
Děkuji za informaci. 
S pozdravem“ 

 
 
Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „TONERY“ zadávané pod 

čj. C/13/301 Vám oznamuje tyto dodatečné informace č. 3: 

 Zadavatel v rámci technické specifikace a již zveřejněných dodatečných informací 
trvá pro všechny položky (celkem 247 položek uvedených v Technické specifikaci 
zboží, část č. 5 zadávací dokumentace), které jsou předmětem této veřejné zakázky, na 
požadavku na dodávky pouze „originálů“ – originálních tonerů.  

 Požadavek na dodávky originálních tonerů platí i u položek č. 5, 6 a 10: 

pol.č. NÁZEV 
minimální technické požadavky zadavatele - 

popis zboží (typ tiskového zařízení, pro které je 
daný toner určen) 

5 cartidge CANON černá barva (originál) 
pro tiskárnu CANON BJ-10er Serie / BJ-100 / BJ-
200 Serie / BJC-150 / BJC-210 / BJC-240 / BJC-
250 / BJC-1000;  

6 cartidge CANON tříbarevná (originál) 
pro tiskárnu CANON BJ-10er Serie / BJ-100 / BJ-
200 Serie / BJC-150 / BJC-210 / BJC-240 / BJC-
250 / BJC-1000;  

10 cartidge CANON tříbarevná (originál) 
pro inkoustové tiskárny CANON BJC-240 / 250 / 
1000;  

 Dle informací, které má zadavatel k dispozici, se v případě požadavku na dodávky 
originálních tonerů u položek č. 5, 6 a 10 nejedná o nedostupné zboží. 

 Zadavatel rovněž připomíná, že v souladu s ustanovením výzvy k podání nabídky, je 
tato veřejná zakázka rozdělena na části, přičemž jednou částí se rozumí jedna 
komodita – jedna položka, tj. zboží uvedené v „Technické specifikaci zboží“ pod 
jedním pořadovým číslem. „Technická specifikace zboží“ tvoří část 5. zadávací 
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