Otevřené nadlimitní řízení na veřejnou zakázku na dodávku
Výběrové řízení na dodávku zasněžovacího systému

Odpovědi na dotazy uchazečů v otevřeném nadlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávku

V Malé Morávce 14.9.2012

Společnost SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s., se sídlem Malá Morávka 122, PSČ 793 36, IČ:26864924
zveřejnila dne 26.7.2012 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku v rámci otevřeného
nadlimitního řízení:
Výběrové řízení na dodávku zasněžovacího systému,
v rámci projektu “Lanová dráha a související zázemí“, který je spolufinancován z Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko.
Výzva byla zveřejněna dne 26.7.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když
tento profil zadavatele byl zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek, na internetových stránkách
poskytovatele dotace Regionální rady Moravskoslezsko www.rr-moravskoslezsko.cz a zadáno ke
zveřejnění na portálu věstníku veřejných zakázek ISVZUS dne 26.7.2012. Předběžné oznámení o
zakázce bylo zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek dne 25.6.2012.
Jedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon“), když
zadavatel je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona dotovaným zadavatelem.

Dne 12.9.2012 zaslal uchazeč Technoalpin East Europe s.r.o. neformálně e-mailem
slovenském jazyce, na nějž zadavatel uvádí následující odpovědi.

dotazy ve

Dotaz uchazeče č. 1:
Uchazeč se dotazuje, zda stačí pro funkčnost automatické čerpací stanice jeden filtr.
K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že jeden filtr postačuje pouze v případě, že bude instalován
automatický filtr. V případě, že budou instalovány mechanické filtry, zadavatel požaduje, aby byly
nainstalovány minimálně dva a to tak, že budou připojeny paralelně a budou samostatně uzavíratelné
tak, aby bylo možno každý z nich samostatně vyčistit i za provozu čerpací stanice a zasněžovacího
systému.
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Dotaz uchazeče č. 2:
Uchazeč se dotazuje, zda není možné upřesnit to, jak má vypadat odběrné místo elektretu a hydrantu,
když tvrdí, že ze zadávací dokumentace toto jednoznačně nevyplývá.
K tomuto zadavatel uvádí, že zadavatel požaduje v souladu se zadávací dokumentací umístění ve
sloupku nebo stojánku, nejlépe z nerezu nebo jiného materiálu odolávajícímu povětrnostním vlivům
(prostý nátěr barvou nepovažuje zadavatel za změnu vlastností materiálu jinak neodolného proti
povětrnostním vlivům), když tento bude mít uzavíratelný kryt pro hydrant a samostatně pro elektrant,
s možností napojení provozu plně automatického systému.
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