Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 ze dne 16. 08. 2019 k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem ŘDT – laboratorní váhy

Zadavatel:

Česká republika – Česká inspekce životního prostředí

Sídlem:

Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9

IČO:

41693205

Veřejný zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 ze dne 16. 08. 2019 k veřejné zakázce
malého rozsahu s názvem ŘDT – laboratorní váhy, a to na základě předchozí žádosti účastníka, která byla doručena
kontaktní osobě zadavatele prostřednictvím e-mailu dne 14. 08. 2019.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 1:
Technická specifikace laboratorní předvážky a její váživost 15000 g s přesností 0,01g – není to překlep
v nepožadujete váživost 1500 g?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel upravuje technickou specifikaci a požaduje váživost laboratorní předvážky 4000-5000g.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 2:
Technická specifikace laboratorní předvážky a Certifikace – ES ověření za příplatek 1 700,- Kč bez DPH –
nerozumím formulaci, je to rozhodující pro VŘ ta cena?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel požaduje, aby dodané váhy byly již ověřené a připravené k okamžitému provozu. Náklady na tento
požadavek budou zahrnuty v nabídkové ceně účastníka.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 3:
Jiné požadavky - Dodání ES prohlášení o shodě s označením CE - od dubna 2016 vstoupila v platnost Směrnice
2014/31/EU – nová formulace pro prvotní ověření je nyní EU posouzení shody.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel požaduje dle ES posouzení shody.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 4:
Technická specifikace analytická váha – Certifikace: ANO, určeno pro kontrolní vážení – nerozumím jestli
požadujete EU prohlášení shody nebo požadujete technologickou váhu…

Odpověď zadavatele:
Zadavatel požaduje dle ES posouzení shody.

Dotaz k zadávacím podmínkám č. 5:
V příloze č. 1 Technické specifikace je uvedena záruka u předvážky na 5 let na vážicí člen, ve smlouvě je uvedena
záruka 5 let asi na celý produkt.
Záruka na váhy jsou běžně 2 roky, některé firmy dávají záruku na části produktu vyšší.
Je možné tento požadavek změnit?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel mění dobu záruky předmětu plnění na 2 roky. Zadavatel požaduje záruku 5 let na měřící člen. V této
souvislosti zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele úpravu smlouvy.
Zadavatel upozorňuje, že náklady na veškeré požadované technické parametry, uvedené v technické specifikaci,
musí být zahrnuty v nabídkové ceně účastníka.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. 08. 2019 do 10:00 hodin.
Praha 16. 08. 2019
S pozdravem
Mgr. Ing. Markéta
Šťástková
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