Všem zájemcům

Naše značka/Our Ref. VZN/0224000620/2013

Vyřizuje/Responsible, tel.: Daniela Urbanová, 220 112 234,

Dne/Date: 20. 8. 2013

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev.č. zakázky:

Obměna EDS v třídírně T2, letiště Praha/Ruzyně
jednací řízení s uveřejněním
361165

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Letiště Praha, a. s.
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
282 44 532

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedené dotazy k zadávacím
podmínkám, které Vám tímto poskytuje včetně odpovědí v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Dotaz č. 1
Prosíme o potvrzení, že pokud dodavatel nabízí zařízení s menšími rozměry a hmotností než stávající zařízení a
nebude tedy dle bodu 9.1 technického zadání třeba provádět statické posouzení konstrukce, není třeba
dokladovat odbornou způsobilost uvedenou v bodu II.2. c) kvalifikační dokumentace. Pokud je i v tomto případě
doklad požadován, prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 1
Zadavatel potvrzuje skutečnost, že pokud uchazeč nabízí zařízení menších rozměrů s menší hmotností, není
nutno provádět statické posouzení konstrukce – viz bod 9.2 přílohy č. 2 zadávací dokumentace (technické
zadání). Zadavatel však požaduje doložení kritéria uvedeného v bodu II.2 c) kvalifikační dokumentace, a to
z důvodu, že autorizovaný inženýr či technik nebude provádět pouze posouzení vlivu celkové hmotnosti na statiku
konstrukce, ale rovněž posouzení celkového vlivu instalovaného zařízení na jednotlivé části konstrukce.

Dotaz č. 2
Vzhledem k tomu, že z bodu 2.3 vzoru smlouvy o dílo a bodu 1.3 technického zadání jasně vyplývá, že
předmětem dodávky není úprava dopravníkového systému, ani jeho řízení a vizualizace, považujeme doklady

uvedené v bodech II.2. f) a g) za nesouvisející s touto částí dodávky a žádáme tedy o jejich vyjmutí z požadavků
na kvalifikaci. Pokud bude doklad nadále požadován, prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 2
Přestože integrace zařízení RTG není součástí dodávky, zadavatel požaduje doložení těchto kvalifikačních kritérií
s ohledem na skutečnost, že zařízení bude integrováno do řídicího systému dopravníků a tato odbornost je
považována za jednu ze zásadních při koordinaci s integrátorem BHS.
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