DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 4

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 10. března 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 (dále jen „zákon“).
Dotaz č. 1
Ve specifikaci prvků kancelářského nábytku jsou uvedeny požadavky, že stoly
budou odpovídat normám ČSN EN 527-1, ČSN EN 527–2, ČSN EN 527–3, ČSN
910001 a ČSN 910100. Prosím, jakým způsobem požadujete splnit tento
požadavek? Postačí pouze čestné prohlášení?
Odpověď:
Splnění tohoto požadavku postačuje v nabídce doložit čestným prohlášením.
Dotaz č. 2
Ve specifikaci prvků laboratorního nábytku jsou uvedeny požadavky, že
laboratorní vybavení musí být konstrukčně řešeno ve shodě s doporučeními a
požadavky platných norem a mimo tyto obecně platné předpisy musí odpovídat
požadavkům norem: ČSN EN 14056, ČSN EN 14727, ČSN EN 13150, ČSN EN
14749, ČSN EN 13792 - Laboratorní kohouty a ventily, požadavkům směrnice
2006/95/ES (NV č. 17/2003 Sb.), 20004/108/ES (NV č. 616/2006 Sb.) pro
laboratorní stoly a digestoře (doložení označení výrobků značkou CE pro
laboratorní stoly a digestoře). Jakým způsobem požadujete splnit tento
požadavek, jaké certifikace požadujete doložit?
Odpověď:
Splnění tohoto požadavku postačuje v nabídce doložit čestným prohlášením.
Dotaz č. 3
Položka:
T.02 vnitřní zatemňovací roleta a
T.03 vnitřní žaluzie vertikální plastové
Pro zpracování nabídky nestačí pouze uvedené m2, ale je potřeba znát šíři rolet.
V půdorysech bohužel není šíře jednotlivých místností uvedena. Je možné zaslat
podklady, kde je možné tento rozměr zjistit?

Odpověď:
V tabulce, která tvoří přílohu této dodatečné informace, jsou uvedeny rozměry
zakrývaných otvorů po jednotlivých místnostech. Uvedené rozměry musí být před
realizací ověřeny zaměřením.
Dotaz č. 4
Žádáme o bližší specifikaci, technický popis u položky označené jako Atyp. 01
recepce v části Kancelářský nábytek. Popis uvedený v příloze č. 1A části
Kancelářský nábytek je pro správné ocenění nedostačující.
Odpověď:
K technickému popisu položky Atyp. 01 recepce Zadavatel doplňuje, že recepce je
umístěna v chráněné únikové cestě objektu SO 01 a její konstrukce musí splňovat
požadavky požárně bezpečnostního řešení. Z tohoto důvodu byla navržena jako
celokovová. Nosnou konstrukci tvoří ocelový svařenec z profilů např. 40/40, resp. 60/40.
Tento svařenec tvoří nosný rám pro podkladní vrstvu pro nerezový plech z vnější strany
konstrukce. Schéma možného řešení je na přiloženém řezu recepcí. Zadavatel umožňuje
variantní řešení nosné konstrukce a podkladu pro nerezový plech.

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.
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