DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 8

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 19. 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
Položka R.01 - regál kovový
Je nosnost regálu 230 kg na 1 polici požadovaná všude, i když se jedná např. o
regál na WC? Při pěti policích je požadovaná nosnost 1.150 kg na regál, což se
nám zdá předimenzované.
Odpověď:
Ano, nosnost regálu 230 kg na 1 polici je požadována všude.
Dotaz č. 2
Jaká je tolerance rozměrů u všech položek, standardně se používá 10%+- a jak
přesně musí být dodržen popis jednotlivých položek, poněvadž se domníváme,
že je tento popis s názvem s a kat. číslem psaný pouze na jednu společnost což
je značně svazující pro jiné výrobce.
Odpověď:
Požadované rozměry jsou dány rozměry pracovních ploch a místností. Výroba vybavení
operačních sálů byla vždy otázkou individuální výroby, to odráží i předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky. Z uvedených důvodů nelze v případě vybavení operačních sálů
připustit paušální toleranci na rozměry v rozmezí ±10 %, lze však akceptovat toleranci v
rozmezí ±5 %.
Dotaz č. 3
Je možné změnit výklopné plastové boxy na jiný úložný systém např.: Pevnými
poličkami, pevnými kapsami nebo obdobnými výklopnými boxy v nerezovém
provedení.

Odpověď:
Zadavatel požaduje výklopné boxy, nerezové řešení je přípustné.

Dotaz č. 4
Dále prosím o upřesnění, na co by měly výklopné boxy přesné být použity.
Odpověď:
Výklopné boxy budou používány na uložení sterilně zabaleného materiálu, například
stříkaček.
Dotaz č. 5
Dále Vás prosím o upřesnění kde, a jak má být upevněna přídavná plastová
police, která je součástí vozíku.
Odpověď:
Police by měla být upevněna v zadní části vozíku jako jeho nadstavba.
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

