DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.2
Veřejná zakázka: "Kraslice – stavební úpravy kulturního domu IV. etapa"
Zadavatel výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Město Kraslice,
Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice, IČ: 00259438, zastoupený ABRI s.r.o., se
sídlem Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov, zastoupené Mgr. Miloslavem Holkem, tímto v
souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě žádostí jednoho z dodavatelů následující
dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.
Přesné znění dotazů a odpovědi zadavatele/dodatečné informace:
Dotazy č. 1 a 2:
a) Kde má být plošina
b) Jaký je rozměr?
V příloze posílám i dokumenty z kterých jsem čerpal.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Umístění plošiny je samozřejmě vpravo na schodišťové zdi ve směru stoupání plošiny , jak
je uvedeno na výkrese 02.1-04 (na druhé straně to není možné vzhledem k umístění dveří).
Uvedený popis v textu popisu plošiny je k jedné z ilustračních fotografií.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:
Rozměr ložné plochy je již uveden v poskytnuté PD v části popisu plošiny a je 1000 x 900 mm.
Dotazy č. 3, 4, 5 a 6:
V případě svislé plošiny nemám zcela úplnou informaci.
Z dokumentace není jednoznačně zřejmé,
•
jaký bude zdvih,
•
máme standard rozměr 1400x1050, vyhovuje?
•
jak je plošina opláštěná (nahoře braknka a plášť do 1.100 mm?) - jak bude vypadat horní
stanice?
•
připojení na 3x400V?
Prosím, upřesněte.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:
Výška zdvihu vertikální plošiny vyplývá z výkresu 02. – 1.08 a je cca 3 900 mm přesná
výška zdvihu vyjde z konstrukce plošiny
Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:
V konstrukční části PD je navržen otvor stropní konstrukcí o rozměrech 1570 x 1360 mm,
pokud tento otvor pro rozměr přepravní desky 1400 x 1050 mm vyhoví, desku je možné
použít.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:
Provedení šachty v horní stanici je již uvedeno v PD v popisu plošiny tj. v horní stanici bude
prosklená hliníková šachta do výšky 1100 mm s jednokřídlovou brankou.
Odpověď zadavatele na dotaz č.6:
Pro napájení plošiny je proveden vývod z rozvaděče R1 jak je patrné z výkresu 3.7.14 část
Elektroinstalace. Na výkrese 3.7.5 je vývod pro napájení plošiny 3 x400 V Pi=800 W.
Vzhledem k provedenému upřesnění zadavatel, v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona,
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 03. 2015 do 13:00 hod.
Znění Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace se tedy upravuje o nové
datum. Znění zadávací dokumentace nově zní:
1) Bod 7.4 zadávací dokumentace
7.4 Veškeré nabídky musí být doručeny zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání
nabídek, tj. do 16. 03. 2015 13:00 hodin na adresu: Město Kraslice, nám. 28
října č. p. 1438, 358 01 Kraslice (sídlo Městského úřadu), a to osobně s
potvrzením přijetí nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V
případě osobního podání je možno nabídky podat na podatelně Městského úřadu
Kraslice. Nabídky zde budou přijímány do konce lhůty pro podání nabídek v
úředních hodinách: PO a ST 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
ÚT a ČT 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
PÁ
8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30

2) Bod 9.1 zadávací dokumentace
9.1 Obálky s nabídkami budou za tímto účelem jmenovanou komisí otevírány na jednání,
které se bude konat dne 16. 03. 2015 od 13:05 hod. v sídle zadavatele na adrese:
Město Kraslice, nám. 28 října č. p. 1438, 358 01 Kraslice v zasedací místnosti v 1.
patře budovy.
Všechna ostatní ustanovení a požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání
nabídek a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.
V Sokolově dne 06. 03. 2015
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