VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH
PODMÍNEK
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 2
pro výběrové řízení na veřejnou zakázku
Název veřejné zakázky: „Automatický skladovací systém“
Zadavatel: HESTEGO a.s., Na Nouzce 470/7, 682 01Vyškov, IČO: 63475073
Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce obdržel dne 8. 3. 2018 žádosti dodavatelů
o vysvětlení nebo doplnění zadávacích podmínek.
Zadavatel poskytuje v souladu s Pravidly, ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení žádosti,
následující vysvětlení nebo doplnění zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku:
Číslo
Přesné znění požadavku
požadavku dodavatele
1.
Po shlédnutí Vašeho layoutu
pracovní haly jsem nabyl dojmu, že
je již rozhodnuto, kde budou regály
umístěny (nalevo nahoře) vedle
BYSTAR LASERu. Je tomu tak
anebo se mýlím?
Pokud to je již rozhodnutá záležitost,
tak bych potřeboval znát rozměry
regálů a udané skladovací nosnosti.
Pokud nikoliv, tak je možné si
vypracovat vlastní řešení na tomto
poukazovaném
místě?
(pozn.

Vysvětlení nebo dopění zadávacích
podmínek zadavatelem
Layout na který se odkazujete je
současný layout haly. Žádný z regálů
v něm
vykreslených
ve
Vámi
navrhnutém layoutu být nemusí, jen je
potřeba zachovat rozměry uvedeny
v zadávací dokumentaci a rozměry
strojů které budou na sklad napojeny.

zadavatele: doplnění dotazu č. 2
zodpovězeného v rámci Vysvětlení
zadávacích podmínek č. 1)

2.

V tomto bodě potřebuji blíže
specifikovat,
jaké
jsou
předpokládané přesuny materiálu od
LASERů
do skladu a i v opačném směru. Pro
mne je velice směrodatné kolik
palet/kontejnerů bude převáženo
odkud kam za hodinu ve špičce.
Můžete mi přiblížit tuto situaci ve
výrobní
společnosti?
(pozn.

Na středisku denně zpracujeme okolo
50ti pálících programů (jedná se o cca
8000 výpalků – výrobků denně
o celkové hmotnosti okolo 10 000 kg,
od výpalků vážících 0,01 kg po výpalky
o hmotnostech 200 kg), předpoklad je,
že je zapotřebí okolo 150 palet (různých
rozměrů, od 800x1200 do 2000x4000,
přičemž 80 % produkce se ukládá na
standardní EU palety 800x1200)
zadavatele: doplnění dotazu č. 6 k uložení výrobků denní produkce, ale
zodpovězeného v rámci Vysvětlení vzhledem ke kusové a malosériové
zadávacích podmínek č. 1)
výrobě jsou potřeby každý den různé
a nelze je přesně určit.
Co se týče vstupního materiálu
(surových plechů), denně se do strojů
zakládá přibližně 100x, rozdílné druhy
plechů.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH
PODMÍNEK

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to
do 29. 3. 2018 do 11:00 hod.

signed
Mgr. Jiří Digitally
by Mgr. Jiří Helán
Date: 2018.03.12
Helán 11:40:06 +01'00'

…………………………………………………………………………..
Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele

