VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 1 ZE DNE 2. 8. 2021
ZADAVATEL:
Středočeský kraj
Sídlem:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený:
Ing. Jaroslav Řikovský MPA, vedoucí Odboru majetku a hospodářské správy
IČ:
70891095
Identifikace datové schránky: keebyyf
Kontaktní osoba: Petra Řezníčková, Odbor majetku a hospodářské správy, 257 280 983, reznickova@kr-s.cz
NÁZEV ZAKÁZKY:

Doplnění archivačních regálů v prostorech spisovny a odboru zdravotnictví v budově KÚSK
Výše uvedený zadavatel Vám, sděluje následující vysvětlení k zadávací dokumentaci vztahující se k výše
uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.
Dotaz ze dne 30. 7. 2021
Dotaz č. 1
Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli je požadavek hloubky regálu 350mm pevný nebo bychom mohli nabídnout
hloubku 400mm? Dále máme klasické moduly o délce polic 965mm a 1265mm.
Odpověď na dotaz č. 1
Zadavatel trvá na požadovaných rozměrech regálů z důvodu maximálního využití plochy místnosti, ve kterých
budou regály umístěny a dodržení norem bezpečnosti práce.

Dotazy ze dne 2. 8. 2021
Dotaz č. 2
V cenovém rozpočtu (příloha č.5 ZD) nejsou uvedeny požadavky na povrchovou úpravu regálů. Žádáme proto
zadavatele o doplnění cenového rozpočtu o specifikaci požadavků na povrchovou úpravu regálů.
Odpověď na dotaz č. 2
Zadavatel požaduje povrchovou úpravu regálů celostříbrnou, s bezlístkovou strukturou.
Dotaz č. 3
V cenovém rozpočtu (příloha č.5 ZD) je uveden požadavek na min. nosnost police 200 kg. Pro uložení materiálů
používaných ve zdravotnictví na policích o hloubce 350mm a délce max.1000 mm však dostačuje s rezervou
nosnost polic 100 kg. Žádáme proto zadavatele o úpravu tohoto parametru. V opačném případě bude nosnost
polic zbytečně předimenzovaná a dojde rovněž ke zvýšení pořizovacích nákladů (regál s nosností 200 kg na
polici je oproti regálu s nosností polic 100 kg podstatně dražší).
Odpověď na dotaz č. 3
Zadavatel si na požadavku nosnosti police 200 kg trvá.
Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek
Zadavatel konstatuje, že poskytnutí tohoto vysvětlení k zadávací dokumentaci nevyžaduje prodloužení
lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je neveřejné.

…………………………………………………..
Petra Řezníčková – v.r.
odborný referent pro oblast ekonomických a organizačních
Odbor majetku a hospodářské správy

