VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 2 ZE DNE 3. 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.
Dotazy ze dne 2. 8. 2021
Dotaz č. 1
Zadavatel k našemu dotazu ohledně povrchové úpravě regálů odpověděl, že požaduje povrchovou úpravu
celostříbrnou, s bezlístkovou strukturou. Tento požadavek na povrchovou úpravu nás překvapil, protože regály
povrchově upravené stříbrem se běžně nevyrábějí a to především z důvodu vysoké ceny stříbra. Standartně se
pro sektor zdravotnictví dodávají regály s povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou, která je navíc
zdravotně nezávadná. Další možností povrchové úpravy regálů je žárovým zinkováním, které se však pro
vybavení zdravotnických pracovišť nepoužívá z důvodu uvolňování karcinogenních látek. Opětovně proto
žádáme zadavatele o stanovení požadavku na povrchovou úpravu regálů a to s ohledem na požadavek na její
zdravotní nezávadnost v souladu s platnými normami ČSN a EN.
Odpověď na dotaz č. 1
Zadavatel upřesňuje povrchovou úpravu regálů, a to na pozinkování nebo práškovou barvu. Regály pro odbor
zdravotnictví jsou určeny do kanceláří odboru na úřadě, nikoliv do zdravotnických zařízení.

Dotaz č. 2
Zadavatel k našemu dotazu ohledně požadavku na nosnost police 200 kg odpověděl bez jakéhokoliv
zdůvodnění, že na tomto požadavku trvá a to i přes tu skutečnost, že regály s nosností polic 200 kg jsou dražší,
než regály s nosností 100 kg. Žádáme proto zadavatele, aby zdůvodnil tento požadavek. Současně zadavatele
upozorňujeme, že jeho požadavek je jednak v rozporu s jednáním řádného hospodáře, jednak zužuje možný
počet uchazečů o tuto zakázku.
Odpověď na dotaz č. 2
Zadavatel mění min. nosnost jednotlivých polic na 100kg pro regály do spisovny. Nosnost polic pro regály
odboru zdravotnictví se nemění. Přílohou přikládáme opravenou přílohu č. 5 ZD

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek
Zadavatel konstatuje, že poskytnutí tohoto vysvětlení k zadávací dokumentaci vyžaduje prodloužení
lhůty pro podání nabídek. Nový termín je stanoven na 11. 8. 2021 do 10:00 hodin. Otevírání nabídek je
neveřejné.

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

