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Odpověď na žádost o dodatečné informace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
MINISTERSTVO FINANCÍ
IČO: 00006947

Sídlo/místo podnikání:
Letenská 525/15
11800  Praha

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
Jméno: Ing. Stanislav Sankot
E-mail: Stanislav.Sankot@mfcr.cz
Telefon: +420257043072
Funkce/pracovní pozice: ředitel odboru

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Vladimír Buřil
E-mail: Vladimir.Buril@mfcr.cz
Telefon: +420257043100
Funkce/pracovní pozice: referent

Organizační útvar:
33
Kontaktní adresa:
Letenská 525/15
118 10 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Ošetřování, servis a revize klimatizačních jednotek v objektu MF Letenská, zabezpečujících ICT.
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/14/V00019089
Evidenční číslo: MF-73605/2014/3301

Dne 16.12.2014 16:34:00

detail VZ

Text odpovědi

Tímto poskytuje zadavatel dodavateli ve věci veřejné zakázky s názvem Ošetřování, servis a revize klimatizačních jednotek v
objektu MF Letenská, zabezpečujících ICT. dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě žádosti jednoho či více dodavatelů nebo na základě rozhodnutí zadavatele.

Dodatečné informace na základě žádosti dodavatelů

Dodatečné informace poskytnuté zadavatelem na základě žádosti dodavatelů jsou uvedeny v následujícím číslovaném přehledu,
přičemž jednotlivé žádosti (dotazy) jsou řazeny chronologicky tak, jak byly zadavateli doručeny.

http://www.gemin.cz/index.php?id=21542&m=contracts&h=contract&a=detail#
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Číslo žádosti (dotazu) 2.

Přesné znění žádosti (dotazu) Dodatečné informace - žádost 2:
Prosím ještě o upřesnění dalších bodů v závislosti na předešlém dotazu:
Hodnotí se cena celkem za 1 rok,ale v tabulce,kterou máme dle Technické
specifikace dodat, jsou ceny celkem za 4 roky. Také je v této tabulce
chybně uveden počet přesných klimatizací 5 a ne dle skutečnosti 9.
Ve smlouvě jsou ceny za 4 roky. Proto mám dotaz,zda do stávající smlouvy
máme vyplnit pouze identifikační údaje a nebo i ceny za 4 roky,kde budou
zahrnuty jednotky po záruce a 5 posledních klimatizací,které jsou nyní v
záruce,až od doby po skončení záruky.
Dále náš návrh smlouvy musí mít zahrnuty ustanovení dle přílohy č.2 -
vloženého návrhu smlouvy, kde je např. v bodě V.1.a) odstranění poruchy
do 10 hodin. Toto je v rozporu se zadáním,kde je garant.doba nástupu
omezena na hodnotu max.48 hodin. Výčet kterých ustanovení je pro nás
závazný?

Odpověď Z odpovědi na první žádost plyne:
Hodnotí se nabídková cena za servis všech 25 zařízení celkem za 1 rok
nikoliv však první rok. Přesných klimatizací je skutečně 9 z toho však 4 jsou
po záruce- viz pořadová čísla 17-20, to je zřejmé z tabulky 1.2., takže v
záruce je 5 přesných klimatizací. Do výpočtu nabídkové ceny za 1 rok je
potřebné zahrnout všech 25 zařízení, pro uvedení ceny do čl. IV.2 smlouvy
na 48 měsíců je potřebné odpočítat dobu záruky 5ti přesných klimatizací a
to 2 x 10 měsíců u evidenčních čísel 81216 a 81217 a dále 3 x 15 měsíců u
evidenčních čísel 81853, 82238, 82239.
Čili jak je tázáno,ano uvést do návrhu smlouvy nejen identifikační údaje ale
i ceny za 4 roky,kde budou zahrnuty jednotky po záruce a 5 posledních
klimatizací,které jsou nyní v záruce,až od doby po skončení záruky.

Dále návrh smlouvy nemusí mít zahrnuty doslovně všechna ustanovení dle
přílohy č.2 - vloženého návrhu smlouvy, kde je např. v bodě V.1.a)
odstranění poruchy je ....do 10 hodin jako příklad. Záleží tyto údaje na
nabídce uchazeče, který buď dle komentáře u nadpisu V. Uchazeč
–poskytovatel podpory rozsah nabízené servisní činnosti uvede podrobně
zde v návrhu smlouvy anebo v samostatné nabídce vložené na etržišti k
této VZ malého rozsahu, a která by byla přílohou smlouvy.

Výčet kterých ustanovení je pro uchazeče závazný vyplývá z textu Výzvy,
kde je Kriterium Garantovaná doba odstranění havarijních stavů chlazení IT
technologií požadováno v rozmezí 4- 48 hodin od nástupu na opravu.

Vytvořil

Jméno a příjmení Vít Tůma, v.r.

Doručení
Datum 16.12.2014 16:39:48


