Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1
ze dne 16. 9. 2015
v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
s názvem

„Chladničky a mrazničky“
zadavatel:
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20, IČ: 68378050
Zadavatel poskytuje dodatečné informace č. 1 na základě žádosti zájemce o dodatečné
informace doručené zadavateli ve formě e-mailové zprávy dne 14. 9. 2015.
Dotaz:
Dotaz k veřejné zakázce: „Chladničky a mrazničky“, část 1 b, „Chladnička 380 l vyšší třída“:
V technické specifikaci požadujete „vnější digitální ukazatel teploty, ukazatel provozu“. Budete
prosím akceptovat LED ukazatel, indikující teplotu rozsvícením LED diod u příslušné číselně
vyjádřené hodnoty teploty, umístěný na horní liště chladničky za vnějšími dveřmi, ovšem
mimo vnitřní prostor chladničky?
Provoz lednice je indikován rozsvícením tohoto ukazatele.
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že požadavkem zadavatele na „vnější digitální ukazatel teploty, ukazatel
provozu“ je myšleno umístění tohoto ukazatele mimo vnitřní prostor ledničky, kde jsou
umisťovány předměty určené k uchovávání v chladu, a to z to důvodu, aby nedošlo k zakrytí
ukazatele. Požadavkem zadavatele je tak v souladu se zadávacími podmínkami umístění
ukazatele vně vnitřního úložného prostoru chladničky, tak aby byla obsluze při častém
otevírání dveří chladničky umožněna vizuální kontrola bez nutnosti přemístění obsahu
chladničky. Nabízená varianta popsaná v dotazu tak vyhovuje zadávacím podmínkám. Pro
souvislé sledování teploty slouží jiný požadavek zadavatele na připojení chladničky na
nezávislý monitorovací systém obsažený v jiném bodě technické specifikace.
V Praze dne 16. 9. 2015
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