DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 6

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 14. 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
Měla bych dotaz, u výukového nábytku jsou třeba předložit vzorky: „Níže
uvedené položky, komponenty a systémy mají zásadní vliv na celkové pojetí
stavby a proto budou ke všem předloženy vzorky, které budou schvalovány“
Kdy je nutné vzorky předložit, ihned s podáním výběrového řízení? Tzn. do
21.3.?
Odpověď:
V bodu 5.1. návrhu smlouvy je uvedeno: Vzorky ke schválení může prodávající
předkládat osobě uvedené v čl. 5.10 této smlouvy ihned po podpisu této smlouvy až do
doby dodání zboží. Vzorky se tedy nepředkládají společně s nabídkou, ale až po podpisu
smlouvy vítězným uchazečem.
Dotaz č. 2
Žádáme Vás o dodatečné informace k pol. T.02 Vnitřní zatemňovací roleta a
pol. T.03 Vnitřní žaluzie vertikální plastové. Ve výkazu výměr jsou tyto položky
pro nacenění určeny m2. Pro přesné nacenění je však nutné znát šířky
jednotlivých oken. Proto Vás žádáme o sdělení šířky oken, kde tyto stínící prvky
jsou použity.
Odpověď:
Rozměry (výška a šířka) a počty kusů jsou specifikovány v Dodatečné informaci k
zadávací dokumentaci č. 4 ze dne 10. 3. 2014, konkrétně v odpovědi na dotaz č. 3 a
rovněž v Dodatečné informaci k zadávací dokumentaci č. 5 ze dne 12. 3. 2013.
Dotaz č. 3
DZ příloha 1.B výkaz mobiliáře pro část 5 - vybavení operačních sálů
Vznáším dotaz k tabulce výkazu mobiliáře, k vyplnění sloupců F a G (není mi
jasno jakým způsobem a v jakém poměru rozdělit)

Odpověď:
Uvedené sloupce, tedy sloupce F a G nejsou určeny k vyplnění uchazečem (uchazeč
vyplňuje žlutě podbarvené sloupce). Jedná se o interní údaje pro zadavatele sloužící
k rozdělení nákladů mezi dva různé projekty (buňky v uvedených sloupcích obsahují
vzorce, které náklady automaticky rozdělují).
ZADAVATEL V RÁMCI DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 4 UPŘESNIL TECHNICKÉ
INFORMACE, KTERÉ MOHOU MÍT VLIV NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. NA ZÁKLADĚ
TÉTO SKUTEČNOSTI ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK A
TO DO 27. 3. 2014 DO 10:00 HODIN. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK BUDE NÁSLEDOVAT
IHNED PO SKONČENÍ TÉTO LHŮTY. MÍSTO ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNO.
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

