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uchazeči o veřejnou zakázku

Vyřizuje: Ing. Lenka Salcburgerová
Tel.: (+420) 583 388 411
E-mail: lenka.salcburgerova@sumperk.cz
Datum: 29. 7. 2022

Dodatečné informace č. 1
Veřejná zakázka malého rozsahu:

„Nemocnice Šumperk – výměna výtahu č. 30 v pavilonu
C a výtahů č. 35, 36 v pavilonu B“

K žádosti jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací uvádíme:
Dotaz č. 1:
Lze vzhledem ke stávajícím rozměrům výtahové šachty u výtahu č. 30 nabídnout kabinu výtahu hloubky
2170 mm?
Odpověď č. 1:
Vzhledem k tomu, že se jedná o osobní lůžkový výtah a v současné době vyráběná nemocniční lůžka mají
délku 2300 mm, požaduje zadavatel po dohodě s provozovatelem maximálně využít stávající výtahovou
šachtu. Rozměr kabiny výtahu musí být dodržen dle předložených technických parametrů výtahu.
Dotaz č. 2:
Lze vzhledem ke stávajícím rozměrům výtahové šachty u výtahu č. 35 nabídnout kabinu výtahu hloubky
2170 mm a nosnost výtahu 1800kg?
Odpověď č. 2:
Vzhledem k tomu, že se jedná o osobní lůžkový výtah a v současné době vyráběná nemocniční lůžka mají
délku 2300 mm, požaduje zadavatel po dohodě s provozovatelem maximálně využít stávající výtahovou
šachtu. Rozměr kabiny výtahu musí být dodržen dle předložených technických parametrů výtahu.
Dotaz č. 3:
Lze vzhledem ke stávajícím rozměrům výtahové šachty u výtahu č. 36 nabídnout kabinu výtahu šířky 1000
mm, hloubky 1200 mm, nosnosti 450 kg?
Odpověď č. 3:
Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný výtah u hlavního vstupu v pavilonu B určený pro veřejnost, požaduje
zadavatel po dohodě s provozovatelem maximálně využít stávající výtahovou šachtu. Rozměr kabiny výtahu
i nosnost musí být dodržena dle předložených technických parametrů výtahu.
Dotaz č. 4:
Lze vzhledem ke stávajícím rozměrům výtahové šachty u výtahu č. 36 nabídnout šířku dveří 800 mm?
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Odpověď č. 4:
Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný výtah u hlavního vstupu v pavilonu B určený pro veřejnost, požaduje
zadavatel po dohodě s provozovatelem, z důvodu zajištění bezproblémového užívání výtahu ze strany
vozíčkářů, dodržení šířky dveří 900 mm
Dotaz č. 5:
Vzhledem k tomu že výtah č. 36 nebude evakuační a je ve společné strojovně s evakuačními výtahy mělo by
se provést přepažení strojovny. Existuje k tomu nějaký výkres / popis s požadovaným řešením?
Odpověď č. 5:
Přepažení strojovny provede zadavatel ve spolupráci s provozovatelem po ukončení prací spojených
s výměnou výtahů č. 30 a 35 ve strojovně. Technické řešení přepažení strojovny bylo projednáno a bude
upřesněno s projektantem a požárním specialistou.
Dotaz č. 6:
Je na tuto výměnu výtahů vyřízeno stavební povolení?
Odpověď č. 6:
Po konzultaci se stavebním úřadem nebude na tuto akci stavební povolení ani ohlášení potřeba. Do doby
zahájení prací zadavatel zajistí písemné vyjádření stavebního úřadu.

Dotaz č. 7:
V zadávacích podmínkách je uvedena min. délka záruky 60 měsíců a v technických parametrech
jednotlivých výtahů je délka záruky min. 72 měsíců. Jaká je min. délka záruky?
Odpověď č. 7:
V technických parametrech došlo k chybnému stanovení záruční doby, zadavatel požaduje dodržení záruky
uvedené v Zadávacích podmínkách a to 60 měsíců s tím, že delší dobu záruky mohou uchazeči nabídnout
v rámci hodnotícího kritéria.
Dotaz č. 8:
Na jakou dobu bude uzavřena servisní smlouva? V zadávacích podmínkách je uvedeno 60 měsíců a
v podmínkách, které mají být zapracovány do servisní smlouvy 72 měsíců.
Odpověď č. 8:
V podmínkách, které mají být zapracovány do servisní smlouvy, došlo k chybnému stanovení délky servisní
smlouvy, servisní smlouva bude uzavřena na dobu poskytnuté záruky a to min. 60 měsíců, poskytne-li
uchazeč délku záruční doby delší, bude servisní smlouva uzavřena na tuto dobu.
Z důvodu čerpání dovolené panem Petrem Viktorinem dochází ke změně v osobě, s níž je možné domluvit
prohlídku místa plnění: Od pátku 29.7.2022 kontaktujte pracovníka tech. oddělení Nemocnice Šumperk
a.s., p. Jiřího Urbana na tel. 601 696 647, e-mail: jiri.urban@nemocnicesumperk.cz

S přihlédnutím k charakteru poskytnutých informací zadavatel rozhodl, že není třeba prodlužovat
lhůtu pro podání nabídek.

Příloha:

opravené Tabulky s technickými parametry – příloha č. 3/1, 3/2 a 3/3
opravené Podmínky, které budou zapracovány do návrhů smluv o dílo

S pozdravem
Mgr. Milan Šubrt
vedoucí majetkoprávního odboru
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