DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 1

Název veřejné zakázky:

UniMeC – dodávka a instalace mobiliáře

Název zadavatele:
Dotčená součást
sídlo:

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Praha 11. února 2014

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci
vztahující se k veřejné zakázce s názvem „UniMeC – dodávka a instalace mobiliáře“,
zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách
Dotaz č. 1
dotaz k části 3 výukový nábytek
St.04b krycí paraván
vzhledem k tomu, že je požadováno, aby krycí paraván byl včetně spodních
nohou a držáků či úchytů ke stolu pro zýšení stability, prosím blíže specifikovat:
výšku nožiček (jaká je představa výšky látky na podlahou kvůli úklidu)
způsob uchycení ke stolu, na půdorysu je paraván kreslen s laboratorním stolem
St.01, který není součástí dodávky výukového nábytku
Odpověď:
V případě stolu St.01 se nejedná o laboratorní stůl, ale o kancelářský stůl, krycí paraván
St. 04b byl chybně zařazen mezi výukový nábytek. Nově je krycí paraván St. 04b
přeřazen z výukového nábytku (část 3 veřejné zakázky) do kancelářského nábytku
(část 2 veřejné zakázky) bez vlivu na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky
v příslušných částech. V aktualizované příloze 1B zadávací dokumentace, která je
přílohou této dodatečné informace, je změna vyznačena červeně.
Látka krycího paravánu by neměla být níže než 5 cm nad podlahou. Objednatel
předpokládá samostatně stojící konstrukci, která je uchycena k nosné konstrukci stolu,
např. objímkami. V místnosti 01.2.21 musí být systém uchycení lehce rozebíratelný,
v ostatních místnostech lze zvolit pevné přichycení.
Dotaz č. 2
St.07 stůl výukový vč. úpravy pro PC
u kolika stolů je požadován držák PC, dle přílohy 1A jsou 2 ks ke každému stolu,
dle přílohy 1B je poznámka, že držák bude pouze u některých
Odpověď:
U každého stolu St.07 budou dle přílohy 1A celkem 2 ks držáků PC, poznámka z přílohy
1B znamená, že pouze u některých bude osazeno PC po zahájení provozu.

DÁLE ZADAVATEL DOPLNIL DO PŘÍLOHY 1B DO ČÁSTI 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
(KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK) DVA STOLY, JEDEN KONTEJNER A JEDNU ŽIDLI BEZ
VLIVU NA PŘEDPOKLÁDANOU HODNOTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PŘÍSLUŠNÉ
ČÁSTI. V AKTUALIZOVANÉ PŘÍLOZE 1B ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, KTERÁ JE
PŘÍLOHOU TÉTO DODATEČNÉ INFORMACE, JE ZMĚNA VYZNAČENA ČERVENĚ.
ZADAVATEL
DÁLE
UPRAVIL
PŘÍLOHU
1A
ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE,
REVIDOVANÁ VERZE JE PŘÍLOHOU TÉTO DODATEČNÉ INFORMACE.
DÁLE ZADAVATEL UVÁDÍ, ŽE POKUD ZADÁVACÍ PODMÍNKY, ZEJMÉNA
TECHNICKÉ PODMÍNKY, OBSAHUJÍ POŽADAVKY NEBO ODKAZY NA OBCHODNÍ
FIRMY, NÁZVY JMÉNA, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ, KTERÉ PLATÍ PRO URČITOU
OSOBU APOD., PAK ZADAVATEL UMOŽŇUJE PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
POUŽITÍ I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.
Společnost OTIDEA a.s. je pověřena výkonem zadavatelských činností na základě
mandátní smlouvy a plné moci. Uchazeči jsou povinni využít ke komunikaci a podávání
veškerých dokumentů pouze osoby oprávněné zastupovat zadavatele na základě
mandátu, tj. společnost OTIDEA a.s., Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková

