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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Laboratorní centrifuga
Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k výše
uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.
Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek č. 3
V návaznosti na zveřejněné dokumenty k veřejné zakázce „Laboratorní centrifuga“ žádáme o
vysvětlení čl. 4.3. kupní smlouvy:
„Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za provedení pozáručního servisu dle čl. 4.4 této smlouvy
dle skutečně vyčerpaných hodin a služeb, přičemž faktuře musí vždy předcházet vzájemné
odsouhlasení provedení prací oběma smluvními stranami na základě pracovních listů, které budou
přílohou faktury, a to ve výši (doplní účastník) Kč bez DPH ročně (předpokládaný objem prací 20
hodin/rok).“
1) Žádáme o specifikaci rozsahu pozáručního servisu – v čl. 4.4 kupní smlouvy není
specifikováno.
2) Žádáme o vysvětlení, zda práce provedené v rámci pozáručního servisu dle čl. 4.3. kupní
smlouvy budou fakturovány po oboustranném odsouhlasení provedeného rozsahu prací po
každém takovémto servisním zásahu nebo souhrnně jedenkrát za rok.
3) Současně žádáme o potvrzení, zda ve smlouvě čl. 4.3 zadavatel požaduje skutečně uvést
částku za předpokládaný objem 20 hodin / rok, nikoli sazbu za hodinu.
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3
K výše uvedeným dotazům zadavatel sděluje:
1) Pozáručním servisem je míněno následující:
a. Prodávající se zavazuje po dobu životnosti přístroje odstranit vady zboží a poskytovat
další služby s pozáručním servisem bezprostředně spojené, zejm. dodat potřebné
náhradní díly, součásti a příslušenství a zajistit další činnosti ve smyslu záručního
servisu.
b. Cena všech činností, které budou v rámci pozáručního servisu objednateli
poskytovány, s výjimkou náhradních dílů, je určena hodinovou sazbou, uvedené
v rámci nabídkové ceny prodávajícího.
c. Prodávající je povinen po dobu pozáručního servisu dodat potřebné náhradní díly,
náhradní součásti a náhradní příslušenství, a to za cenu obvyklou v daném místě a
čase. O potřebě takových dodávek a jejich ceně je prodávající povinen informovat
kupující bezodkladně poté, co potřeba takových dodávek vyjde najevo. Dodávku je
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možno učinit pouze se souhlasem kupujícího.
d. Pro pozáruční servis se v ostatním použijí ustanovení záručního servisu.
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2) Práce provedeného v rámci pozáručního servisu budou fakturovány po každém servisním
zásahu.
3) Zadavatel požaduje uvést částku za hodinu.
Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek č. 4
Měli bychom následující dotazy k vypsané VZMR Laboratorní centrifuga pro ČZU:
Dotaz 1. : V technické specifikaci v Požadavcích na technické provedení centrifugy zadavatel uvádí :“ Maximální rozměry: 450 x 700 x 320 (s uzavřeným víkem) mm (š x h x v)“. Bude zadavatel
akceptovat výšku centrifugy s uzavřeným víkem 380 mm?
Dotaz 2.: V technické specifikaci v Požadavcích na technické provedení rotorů zadavatel uvádí :“ o
fixní rotor na 8 x 50ml zkumavky“. Bude zadavatel akceptovat fixní rotor na 6 x 50 ml zkumavky?
Nebo může být nabídnut rotor výkyvný s kapacitou na 8 x 50ml zkumavky?
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3
Zadavatelem plánované rozměry jsou maximální a nepřekročitelné. Důvodem je návaznost na další
laboratorní vybavení v okolí centrifugy. Maximální rozměry tedy zadavatel měnit nechce, aby
nenarušil koncepci celé laboratoře.
Specifikaci požadovaných rotorů zadavatel nebude měnit. Jedná se o rotory, které má vyzkoušené v
USA a chce mít možnost dělat stejné vzorky, jako na zámořském pracovišti, se kterým chce
spolupracovat. Proto nebude nabízené rotory akceptovat.
Zadavatel sděluje, že vzhledem k dotazům a k jejich pozdějšímu zodpovězení rozhoduje v souladu
s výše uvedeným o prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 12. 7. 2019 do 10:00 hod.

V Praze dne 3. 7. 2019
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Magdaléna Bičová, administrátor
veřejné zakázky

