Zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem

„Dodávka

klimatizace pro 1. až 3. patro objektu Městské polikliniky
Praha, Spálená 12, Praha 1“

ODPOVĚDI ZADAVATELE NA DOTAZY UCHAZEČŮ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Zadavatel:
Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace Hlavního města Prahy
se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, IČ: 00128601
DOTAZ UCHAZEČE

ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Bude k dispozici výkaz výměr pro zpracování
nabídkové ceny, nebo zda je nutné si výměry a
specifikaci zařazení vypsat ze zadávací dokumentace?
Resp. bude k dispozici výkaz výměr pro zpracování
nabídkové ceny a lepší porovnatelnost nabídek nebo
je nutné si výměry a specifikaci zařízení vypsat ze
zadávací dokumentace?

Potřebné údaje jsou obsaženy v Příloze č.
5 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Technická specifikace dodávky obsahuje
množství zařízení, místa instalace a
minimální parametry, přičemž uchazeč
může nabídnout jakákoli zařízení se
srovnatelnými, vhodnějšími nebo pro
zadavatele výhodnějšími parametry, viz
bod 10.2 ZD.
Ne není.

Je účast na prohlídce podmínkou podání nabídky,
resp. je pro podání nabídky povinná prohlídka místa
plnění?
Hlavní napájení je specifikováno v PD (projektová
dokumentace) z rozvaděčů na střeše. Je na dodavateli
klimatizace také zřízení dotčených rozvaděčů a
přívodní kabely do nich? Pokud ANO-kde je přípojné
místo?
Bude zajištěno pro dodavatele klimatizace parkování
montážních vozidel? Pokud ANO Kde?
Jeřáb a související zábor pro vertikální transport
hnacích agregátů klimatizace na střechu má být
součástí rozpočtu dodavatele klimatizace nebo zajistí
zadavatel?
Je požadavek investora provádět montážní práce také
v době pracovního volna, nebo v noci? Nebo-li bude
možno zařízení instalovat pouze v pracovní dny po-pá
6,00-18,00 hod?
Stěhování nosníků a venkovních jednotek klimatizace
na střechu objektu je možné pouze po kovovém
schodišti, přes vstupní plastové dveře a okno? Můžete,
prosím, uvést rozměry schodiště a vstupních otvorů?

Zřízení rozvaděčů je na dodavateli,
přípojné místo je rozvodna el. v suterénu.

Poliklinika disponuje jedním parkovacím
místem naproti svému vchodu, které je
možné dle domluvy a možností využít.
Realizační technologie si volí dle svých
možností každý dodavatel sám a je tedy
na něm, aby si zajistil potřebné s tím
související.
Montážní práce nesmí narušit provoz
polikliniky ani privátních ordinací. Práce
na střeše dle harmonogramu a dohody
s ohledem na provoz.
Práce uvnitř po-pá od 16 hodin, so/ne,
provoz pohotovosti dle domluvy.
Okno 0,55 x 1,30 (mříž), dveře na schody
0,55 x 2,60, schodiště 1,04 x 6,40,
chodba u výtahu 1,90 x 6,40. Údaje
v metrech.

Nosná konstrukce na střechu pod venkovní jednotky
musí být dle specifikace (opatřena nátěry...) nebo je
možné nabídnout nosné prvky z pozinkovanou
úpravou pro bezúdržbový provoz?

Nosné prvky z je možné nabídnout i
s pozinkovanou úpravou s podmínkou
dodržení rozpočtu projektu.

Realizace bude probíhat za provozu, jaký bude
pracovní harmonogram - v průběhu ordinační doby
nebo mimo ni? Můžete uvést časové rozpětí?

Montážní práce nesmí narušit provoz
polikliniky ani privátních ordinací. Práce
na střeše dle harmonogramu a dohody
s ohledem na provoz.
Práce uvnitř po-pá od 16 hodin, so/ne,
provoz pohotovosti dle domluvy.
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