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Vážení,
zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Kontrolní měřidla a měřicí
zařízení“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ust. § 98 zákona, na tuto žádost
odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy
uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.
Dotaz č. 8 - týkající se části č. I. „Mechanická kontrolní měřidla a měrky“:
Pro položku č.1 prosím o potvrzení požadovaných parametrů dig. posuvky 0-800 mm
- horní nože pro měření vnitřních průměrů
- datový přenos, reálná možnost přenosu dat do počítače
Odpověď:
Zadavatel stanovuje své minimální technické požadavky v technické specifikaci. Všechny uvedené parametry
požaduje nabízeným zbožím splnit. Jinak by zadavatel parametry neuváděl.
Tedy požaduje mj. u položky 1 „Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem: min. 800/150 mm“, aby toto
měřítko mělo horní nože pro měření vnitřních průměrů a datový přenos, možnost přenosu dat do počítače.
Slovo „reálná“ (uvedené v dotazu) v technické specifikaci uvedeno není, přidal si jej tazatel. Zadavatel jej
nepovažuje za dostatečně konkrétní označení.
Tak jak je uvedeno v odpovědi na dotaz č. 6 (vysvětlení č. 4) - zadavatel požaduje, aby dodávané přístroje,
u kterých je požadavek na datový přenos, umožňovaly přenos dat do počítače.
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