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Dotaz č. 4 k zadávacímu řízení 

Dotazy uchazeče: 

A) Vzhledem ke skladbě soutěžených přístrojů nelze sjednotit hodinu servisního technik do jedné 

hodnoty s ohledem na různou náročnost servisních zásahů. Účastník žádá zadavatele o 

upřesnění výpočtu hodnoty hodinové sazby servisního technika pro potřeby hodnocení. 

B) Chápe účastník správně, že zadavatel vzhledem k celé době realizace projektu a udržitelnosti 

projektu, tj. 8 let požaduje délku záruční doby 36 měsíců a následující servis v délce 5 let? 

C) V příloze č. 1 (Technická specifikace přístrojů), systém pro monitorování teplot v lednicích, 

mrazácích a místnostech: zadavatel technické specifikace této položky neuvádí technické 

informace nezbytně nutné pro správné zpracování nabídky. Účastník žádá zadavatele o 

doplnění specifikace následujících parametrů: 

a. Počet pomintorovacích míst napojených do výše uvedeného systému, vč. rozložení 

čidel 

b. Vzdálenost monitorovaných objektů napojených do systému 

c. Možnost využití stávajícího rozvodu kabeláže pro Ethernet 

d. Požadované meze (parametry) sledované v rámci automatizovaného systému vč. 

zasílání SMS zpráv 

Odpovědi: 

AD A) Dodavatel předpokládá, že servis přístrojů bude prováděn dodavatelem, a tedy předpokládá se, 

že servis bude účtován jednotnou sazbou nezávisle na typu přístroje. Účastník musí do nabídky vložit 

k tomu odpovídající hodinovou sazbu servisního technika, resp. zadavatele nezajímají subdodavatelské 

ceny servisu účastníka, pokud je nedokáže zajistit vlastním servisním technikem. 

AD B) Ano, předpokládá se záruka 3 roky (36 měsíců) + 5 let zajištění servisu a náhradních dílů. 

AD C) Počet monitorovacích míst je až 15 (nyní je jich méně, ale do budoucna zadavatel bude rozšiřovat 
počet stanic) proto je zde limit min. 15 čidel. Rozmístění monitorovaných lednic a mrazáků je v 
jednotlivých místnostech laboratoře, je možné využít interní UTP sítě, proto je umístění lednic 
bezvýznamný údaj. Sledování teplot a odchylek od minimální teploty, která je hraniční pro signalizaci, 
že lednice/mrazák nechladí dostatečně, upozornění formou SMS o tom, které zařízení nesplňuje min. 
hraniční teplotu, odesílání SMS nejméně na 2 telefonní čísla. 
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