DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 9

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 21. 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
V časti „Výukový nábytek“, položky St.07 Stůl jednoduchý výukový 1400x600
vč.úpravy pro PC a St.08 Stůl jednoduchý výukový pro mikroskopy uvádzate
„Bude provedeno také dopojení kabelů při montáži“. Žiadame o upresnenie,
v ktorých miestach budú vyvedené káble a akým spôsobom budú ukončené.
Akým spôsobom požadujete vedenie káblov z podlahy do káblového žľabu vnútrom nohy stola, alebo vonkajšou stranou?
Bude mať káblový žľab aj prechodky smerom pod stolovú dosku pre napojenie
na počítač?
V prípade napojenia stolov na kabeláž je obvyklé namiesto rektifikačných
koncoviek pevné ukotvenie do podlahy. Bude požadované kotvenie stolov do
podlahy?
Odpověď:
Jak je uvedeno ve specifikaci prvků, kabely budou ukončeny zásuvkami a to buď 230 V,
nebo UTP. U každého stolu celkem 2+2 kusy. Umístění v kabelovém kanále vždy na kraji
stolu. Kabely jsou součástí dodávky a budou napojeny na zásuvky buď v parapetním
žlabu u okna, nebo v podlahové krabici. Vedení kabelů od podlahové krabice může být
jak nohou stolu, tak po vnější straně, ale v tom případě by kabely měly být umístěny do
vhodné chráničky. Kabelový žlab bude mít průchodky pod deskou stolu pro připojení PC a
to na každé straně stolu u držáku na PC. Kotvení do podlahy není požadováno.

Dotaz č. 2
Stolek univerzální - celonerezové provedení
Nevím co má být přesně specifikováno konkrétně výklopné boxy jaké přesně
požadují a je možné místo řady 6ti výklopných boxů nabídnout 5ti. A místo řady
3 výklopných boxů, nabídnout 4 výklopný box.

Odpověď:
Uchazeč je povinen dodat dodržet specifikaci stanovenou v rámci zadávacích podmínek.
Uchazeč tudíž nesmí nabídnout místo řady 6ti výklopných boxů řadu 5ti výklopných
bodů, stejně tak nesmí nabídnout místo 3 výklopných boxů nabídnout 4 výklopný box.
Jedná se o zásobníky (výklopné, aby se materiál nevysypal) pro, například, stříkačky,
obvazy, apod.
Dotaz č. 3
Zásobníky injekcí a obvazového materiálu
Může být místo dvou řad 6ti výklopných boxů –dvě řady 5ti,nebo 4 výklopných
boxů
Odpověď:
Ne, uchazeč je povinen respektovat technickou specifikaci a požadavky zadavatele.
Dotaz č. 4
Stolek pro anestesii
a. Opět to samé změna počtu výklopných boxů 6ti za 5 a z 3 na 4.
b. Je možné změnit výklopné plastové boxy na straně vozíků jiným úložný
systém např.: Pevnými poličkami, pevnými kapsami, drátěným
programem, nebo obdobnými výklopnými boxy v nerezovém provedení.
c. Je možné integrovanou výsuvnou poličku nahradit za sklopnou poličku
na psaní.
d. Dále prosím o upřesnění na co by měly výklopné boxy přesné být
použity.
e. Dále Vás prosím o upřesnění kde, a jak má být upevněna přídavná
plastová police, která je součástí vozíku.
Odpověď:
a.
Uchazeč nesmí změnit počet výklopných boxů.
b.
Uvedené jiné řešení výklopného systému není možné (je uživatelsky nepraktické),
lze akceptovat pouze výklopné boxy v nerezovém provedení.
c.
Ano, toto řešení je možné.
d.
Výklopné boxy budou použity jako zásobníky obvazů, stříkaček a podobného
materiálu, který musí být tzv. ihned po ruce.
e.
Police by měla být v zadní části vozíku tak, aby nepřekážela při práci na pracovní
ploše a současně byl materiál v ní uskladněný tzv. ihned po ruce
Dotaz č. 5
Vozík na špinavé prádlo se dvěma koši
Prosím o upřesnění objemu 120l, nebo 80l.
Odpověď:
Zadavatel požaduje objem 120 litrů.

Dotaz č. 6
Pojízdný stojan pro sterilizaci se šesti nerezovými koši
Prosím o nosnost jednotlivého koše.
Odpověď:
Požadovaná nosnost každého koše je min. 20 kg.
Dotaz č. 7
Regál na sterilizační boxy
Prosím o vnější rozměr sterilizačních kontejnerů které budou použity do regálu
a jejich hmotnost. Dále prosím o upřesnění o z jaké strany se budou zasouvat
kontejner jestli ze 400mm, nebo 600mm.
Odpověď:
Jednotlivý kontejner váží cca 10 až 12 kg, jejich rozměry jsou variabilní, maximální
vnější rozměry jsou dány požadovaným rozměrem regálu. Předpokládá se zasouvání
z kratší strany.
Dotaz č. 8
Vozík na sběr prádla - nerezový
V názvu se píše nerezový a v popisu se uvádí z ocelových profilů chromovaný
povrch. Prosím upřesnit z jakého mat.
Odpověď:
Možná jsou obě materiálová provedení, uživatelsky praktičtější je provedení nerezové.
Zadavatel dále provedl úpravu přílohy 1B zadávací dokumentace v části 5
veřejné zakázky (Vybavení operačních sálů), když ze sloupce Název odstranil
interní kódy u označení jednotlivých položek. Upravená příloha 1B zadávací
dokumentace je přílohou této dodatečné informace.
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

