Dodatečné informace k zadávacím
zadávací podmínkám č. 2
ze dne 29. 7. 2015
k podlimitní veřejné zakázce na dodávky

„Tiskové řešení“
Veřejná zakázka je zadávána
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
(dále jen „ZVZ“)

v zjednodušeném podlimitním řízení
zadavateli:
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská
deňská 1083, Praha 4, 142 20, IČ: 68378050
a
Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3/5, Praha 1, 116 36, IČ: 00216208

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 ZVZ,
jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta,
a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.
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Dotaz č. 1:
Dotaz se týká Části B technické dokumentace a specifikace.
Typ č.1B - barevné multifunkční zařízení formátu A4
(…)
· požadavek na měsíční objem tisku 100 000 A4

Typ č.2B - barevné tiskové zařízení formátu A4
(…)
· požadavek na měsíční objem tisku 250 000 A4
Dotaz zní:
·

Je striktně vyžadováno aby se jednalo o A4 zařízení, nebo může být využito v nabídce i A3
zařízení?

·

Je očekáváno, že taková zařízení budou měsíčně plnit uvedené objemy tisku po dobu kontraktu,
nebo se jedná jen o tabulkový údaj nejvyššího možného zatížení?

Odpověď č. 1:
Zadavatel trvá na požadavku na zařízení A4 z důvodu rozměrů
rozměrů a prostorového umístění v budově
Centra BIOCEV.
Zadavatel upřesňuje, že uvedené objemy tisku (100 000 A4 / 250 000 A4) nedefinují předpokládané
průměrné měsíční objemy tisku po dobu kontraktu (předpokládané průměrné měsíční objemy
tisku vyplývají z Kalkulační tabulky v části 3 Podrobných podmínek zadávací dokumentace),
nicméně zadavatel předpokládá, že v některých měsících dojde k výraznému navýšení objemu
tisku, a z tohoto důvodu požaduje, aby nabídnutá zařízení byla schopná pokrýt i maximální
množství
žství tisku uvedeného zadavatelem (100 000 A4 / 250 000 A4), a to i opakovaně po dobu
kontraktu. Z nabídky uchazeče tudíž musí vyplývat závazek uchazeče, že jím nabízená zařízení
splňují uvedený požadavek zadavatele.
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