Dodatečné informace ze dne 16. 08. 2019 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
s názvem Nákup klimatizace č. 142 a chlazení serverovny v objektu ředitelství ČIŽP
Zadavatel:

Česká republika – Česká inspekce životního prostředí

Sídlem:

Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9

IČO:

41693205

Veřejný zadavatel na základě dotazu od účastníka ze dne 15. 8. 2019, tímto uveřejňuje dodatečnou informaci k
veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Nákup klimatizace č. 142 a chlazení serverovny v objektu
ředitelství ČIŽP“
“
Dotaz č. 1
Vzhledem k obytným částem domu, je možné venkovní jednotku pro zasedací místnost umístit vně ke stěně nájezdu
do garáží, vedle křovin? Křoviny pohltí hluk venkovní jednotky oproti betonové stěně, která bude hluk odrážet.
Odpověď č. 1
Ano. Venkovní jednotku klimatizace zasedací místnosti č. 142 lze instalovat vně ke stěně nájezdu do garáží, vedle
křovin.
Dotaz č. 2
Ve výkazu výměr je uvedeno chladivo R32, v technické zprávě R410. Jednotky s jakým chladivem lze použít?
Odpověď č. 2
Zadavatel požaduje chladivo R32.
Dotaz č. 3
Ve VV u m.č.142 jsou uvedena 2 čerpadla, ale dle obhlídky na místě bude použito pouze jedno. Je možné změnit
Váš VV?

Odpověď č. 3
Pokud u vnitřní chladící jednotky umístěné nad dveřmi do kuchyňky bude dostačující gravitační odvod kondenzátu,
není třeba instalace čerpadla. Takže je dostačující dodávka a instalace čerpadla pouze čerpadla kondenzátu u
vnitřní chladící jednotky, instalované uprostřed stěny protilehlé k oknům.

Dotaz č. 4
Dle Předmětu smlouvy – čl. II/1e) požadujete dokumentaci skutečného provedení. Bude dodán soubor dwg nebo
v jakém formátu a provedení tuto dokumentaci požadujete?

Odpověď č. 4
Zadavatel požaduje o dodání dokumentace skutečného provedení v souboru dwg.

Dotaz č. 5
Lze v čl. VI/2 smlouvy podmínit 5letou zárukou zařízení zajištěním pravidelných servisních prohlídek dle požadavků
výrobce?
Odpověď č. 5
Požadovanou 5-ti letou záruku, u chlazení serverovny i klimatizace zasedací místnosti č. 142, lze podmínit
pravidelnými servisními prohlídkami, včetně kontroly úniku chladiva, dle požadavku výrobce zařízení.
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