Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23
tel. 325 517 111, fax 325 517 112, e-mail meu@mesto-milovice.cz

Věc: Dodatečné informace

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku
Název veřejné zakázky:

„Facility management pro ZŠ Juventa“

Identifikační údaje veřejného
zadavatele:

Město Milovice
Sídlo: nám. 30. června 508
IČ: 002 39 453
DIČ: CZ 002 39 453

Osoba zastupující veřejného
zadavatele:

JUDr. Filip Behenský, advokát
Kropáčkova 563/14, PSČ 149 00, Praha 4
Tel.: 222 364 110
Email: zakazky@akbehensky.cz

Druh a předmět veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení:

Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle
směrnice města Milovice č. 4/2012 K zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi

Podmínky přístupu k zadávací
dokumentaci:

Kompletní zadávací dokumentace je ke stažení na úřední
desce zadavatele, na internetové adrese: http://www.mestomilovice.cz/mesto-milovice-vypisuje-vyzvu-k-podaninabidky-quot-facility-management-pro-zs-juventa-quot/d10742/p1=2432

Vám sděluji následující dodatečné informace:
Dotaz 1:
Je bližší specifikace techn. zařízení, jelikož to významně ovlivňuje cenu. Jedná se hlavně o výrobce a
typ zařízení a to u:
-

-

Plynové kotle
VZT jednotky – je zapotřebí počty filtrů, případně i typy jednotek a také zda mají být filtry
(materiál) součástí ceny (odborné údržby) nebo zda se pouze jedná o nacenění práce a
materiál má být započítán do položky OSTATNÍ (spotřební materiál)
MaR
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-

EPS
PPK
ZOTK, klapka RWA – výrobce a rozměr
Chladící jednotka střední (od 30 kg do 300 kg chladiva)
Automatická doplňovací stanice
Odpínací stanice VN
Transformátory
Dieselagregát – výrobce a zda materiál součástí ceny (olej, filtry) nebo do OSTANÍ (viz.VZT)
Výtahy – výrobce a počet stanic

Odpověď:
Zadavatel v současné době nemá k dispozici bližší specifikaci technického zařízení.
Dotaz 2:
V zakázce jsou zmiňovány revize – součástí nabídky mají být tedy i ceny za revize na techn. zařízení?
Pokud ano, bylo by možné zaslat seznam techn. vybavení popř. objekt navštívit?
Odpověď:
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídkových cen byly i ceny za revize technického zařízení.
S ohledem na stupeň rozestavěnosti objektu ZŠ Juventa zadavatel nebude pořádat prohlídku místa
plnění, neboť technické zařízení není ještě nainstalováno. Zadavatel v současné době nemá
k dispozici bližší specifikaci technického zařízení, soupisy technického zařízení tvoří součást zadávací
dokumentace.

V Milovicích, dne 2. 8. 2013
JUDr. Filip Behenský, advokát
za Město Milovice

