Výběrové řízení: hydraulický rámový lis

K výše uvedenému výběrovému řízení byl dne 28.6.2016 vznesen následující dotaz č. 1:
Dobrý den pane Frolíku,
mám několik dotazů k technickýcm specifikacím uvedeným pro tento tender.
1. V technické části je uvedena rozteč kolíku ve stole i beranu, ale na výkresech počet kolíků neodpovídá a
myslím, že ani rozteč kolíků na beranu není ve výkresu uvedena 150 mm. - Potřeboval bych ověřit zda se máme
držet výkresové dokumentace, která byla k přiložena, nebo zda bude poskytnuta jiná výkresová dokumentace.
2. Rychlost lisování - v dokumentaci jsou uvedeny dvě pracovní rychlosti (do 2500 kN a při maximální lisovací
cíle), znamená to, že zadavatel bude pracovat pouze s těmito dvěma rychlostmi, nebo požaduje variabilní
nastavení rychlosti lisování s tám, že rychlost lisování musí odpovídat při daném zatížení parametrům uvedeným
v dokumentaci?
3. Výška stolu - zde bych potřeboval zdůvodnit výšku 760 mm, standardně bývá výška stolu od země kolem
metru, prosím tedy o potvrzení zda je tento parametr uveden opravdu správně
Děkuji Vám mnohokrát za informaci a přeji pěkný den!

Odpověď na dotaz č. 1:
Odpovědi na výše uvedené dotazy jsou uvedeny níže.
1) Zadavatel upravil přílohu č. 5 – Technická specifikace, a to vypuštěním požadavku na Rozteč
kolíků, v části: Upínací plocha stolu a beranu
2) Zadavatel požaduje variabilní nastavení rychlosti lisování s tím, že rychlost lisování musí
odpovídat při daném zatížení parametrům uvedeným v dokumentaci
3) Zadavatel potvrzuje požadovanou výšku 760 mm.
Dodatečná informace č. 1
Zadavatel se s ohledem na úpravu technické specifikace předmětu plnění rozhodl prodloužit termín
pro podávání nabídek, a to do 15.8.2016 do 15:00 hod. V tomto duchu byla upravena Zadávací
dokumentace, v části kapitoly č. 10 a 13.
V Praze dne 7.7.2016
podepsal
Ing. David Digitálně
Ing. David Frolík
Datum: 2016.07.07
Frolík
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………………………………………………………………
Ing. David Frolík, Naviga Assistance s.r.o.
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