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Dodatečné informace II.
Pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Dodávka konvektomatů s příslušenstvím do Základních škol Liberec“
Vážení uchazeči,
statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, jako zadavatel
výše uvedené veřejné zakázky, Vám tímto v souladu se Směrnicí rady č. 3RM poskytuje
zpracované odpovědi na dotazy, které byly v rámci tohoto výběrového řízení vzneseny z řad
dodavatelů. Upozorňujeme, že v souvislosti se vznesenými dotazy byly provedeny změny
v příloze č. 8 Technická specifikace. Aktuální podobu této přílohy přikládáme k tomuto
dokumentu. Při zpracování nabídek pracujte s touto aktualizovanou verzí.
ZŠ Náměstí Míru
Dotaz č. 1
„Poznámka - tukový filtr – mají pouze někteří výrobci“
Odpověď
Požadavek na tukový filtr byl odstraněn (viz příloha č. 8. Technická specifikace – aktuální).
Dotaz č. 2
"Nejsou uvedeny žádné rozměry“
Odpověď
Rozměry nejsou omezeny.
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Dotaz č. 3
„Nejsou uvedeny bližší požadavky na funkce zařízení“
Odpověď
V upravené technické specifikaci jsou již technické požadavky doplněny (viz příloha č. 8
Technická specifikace – aktuální).
Dotaz č. 4
„Jakým způsobem bude řešeno odvětrání zařízení?“
Odpověď
Odvětrání bude řešenou pouze propojením odvětrávacího komínku s trasou VZT.
SJKDHSJJIJI
ZŠ Kaplického
Dotaz č. 1
„Z jakého materiálu má být pečící plech?“
Odpověď
Pečící plechy požadovány smaltované.
Dotaz č. 2
„Má být dodán fritovací koš a rošt, odpovídá množství?“
Odpověď
V aktuální verzi technické specifikace jsou počty a specifikace nádob již upraveny.
Dotaz č. 3
„Jakým způsobem bude řešeno odvětrání zařízení?“
Odpověď
Odvětrání bude řešeno pouze propojením odvětrávacího komínku s trasou VZT.
Dotaz č. 4
„Bude k zařízení dodán změkčovač? Pokud ano, bude automatický nebo manuální?“
Odpověď
Změkčovač není součástí dodávky, pouze dopojení ke stávajícímu.
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V souvislosti s uveřejněním těchto dodatečných informací se zadavatel rozhodl prodloužit
lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro zpracování a podání nabídek se tímto prodlužuje a končí dnem 01. 07. 2016
v 12:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami tedy proběhne dne 01. 07. 2016 od 13:00 hodin na adrese
zadavatele (budova radnice) nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 1. patro zasedací místnost č.
114. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který
podal nabídku

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Za zadavatele ......................................................
Tomáš Kysela, v. r.
náměstek primátora

Přílohy:
- Příloha č. 8 Technická specifikace - aktuální
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