VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Název zakázky

Vybavení pro WMS – regály, vozíky

Druh zakázky

dodávky, otevřená výzva

Název a číslo projektu

Digitální transformace v podniku SAPLER a. s.
CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027567
27. 6. 2022 v 9:00 hod. se srazem před vstupem do sídla
zadavatele
19. 7. 2022 do 10:00 hod. (do sídla zadavatele)

Datum prohlídky místa plnění
Lhůta pro podání nabídek
Lhůta otevírání obálek

Ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek tj. v 10:00 hod.
v sídle zadavatele

Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
WWW zadavatele
Profil zadavatele

SAPLER a.s.
Karviná, Nové Město, Sportovní 1829/7
25825691
https://www.sapler.cz/
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/SAPLER-as-_7442/
Ing. JAN SOBEK – předseda představenstva

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele

Zástupce
Adresa zástupce
IČ zadavatele
Elektronická adresa
URL
Telefonní kontakt

Zastoupen dle § 43 zákona
Dobrá zakázka s. r. o.
Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
28631595
info@dobrazakazka.cz
http://www.dobrazakazka.cz
+ 420 774 883 284

Ostrava
2022-06-29
Zadavatel prostřednictvím zmocněnce výše uvedené veřejné zakázky na dodávky poskytuje následující
vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce.
Dotaz:
Je možné zaslat DWG výkres haly pro přesné zakreslení regálů?
Odpověď:
Výkres haly v .dwg není k dispozici.
Dotaz:
Jelikož na výkresu je zakreslená kolize regálového systému s halou viz výstřižek „Kolize“.
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Odpověď:
Nosníky jsou od sebe vždy 6 m. V určeném místě nedojde ke kolizi, v tomto místě je regál posunut
doprava.
Dotaz:
Ohledně barvy regálového systému: v základním provedení máme modré rámy a oranžové nosníky. Je
tato varianta pro Vás akceptovatelná?
Odpověď:
Ano, nosníky mohou být žluté až oranžové.
Zadavatel zároveň v části B upravuje obchodní podmínky, a to v čl. X, odst. 9, kdy odstraňuje
požadavek na jednu výměnu hydraulického oleje (vč. materiálu), jednu výměnu sady kol (vč. dodání).
S pozdravem
Ing. Jiří Zapletal

Jiří Zapletal, Ing.
2022.06.29 18:12:
04+02'00'

zástupce zadavatele
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