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Rajdlová Markéta

Od: Čadek Milan
Odesláno: 4. října 2013 12:12
Komu: Rajdlová Markéta
Předmět: FW: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"

Prosím o PID. 
mč 
 

From: Radek Begeni - SOKRA [mailto:radek@sokra.cz]  
Sent: Thursday, October 03, 2013 9:53 PM 
To: Čadek Milan 
Subject: RE: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové" 
 
Vážený pane Ing. Čadku,  
   
mockrát děkujeme za odpověď, která naznačuje, že zadání nebylo správně formulováno.  
Prosím zvažte naše doporučení, jelikož například požadavek na PID schéma je nestandardní a nebyl ani uveden 
v bodě č. 8 odst. „Členění nabídky“.  
   

 
   

From: Čadek Milan [mailto:Milan.Cadek@nacr.cz]  
Sent: Thursday, October 03, 2013 6:02 PM 
To: Radek Begeni - SOKRA 
Subject: RE: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"  
   
Dobrý den, posílám Vám v příloze odpovědi na Vaše otázky k akci "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horáková".  
   
M. Čadek, Národní archiv  
   

Odesílatel: Radek Begeni - SOKRA [radek@sokra.cz] 
Odesláno: 3. října 2013 10:15 
Komu: Čadek Milan 
Kopie: Sekretariát ředitelky NA; Drašarová Eva 
Předmět: RE: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"  

Vážený pane Ing. Čadku,  
   
na základě prostudování Vašich odpovědí ze dne 30.9.2013 bychom rádi požádali o upřesnění, jelikož zde uvádíte, že 
je k dispozici projektová dokumentace na rekonstrukci chlazení v objektu Milady Horákové. Avšak při prohlídce dne 
30.9.2013 takováto dokumentace k nahlédnutí nebyla. Při prohlídce byla předložena původní dokumentace instalace 
zdrojů chladu.  
   
Přinejmenším se zdá být postup zadavatele nestandardní, jelikož pro takovýto investiční rozsah a dle místního 
šetření nelze kvalifikovaně odhadnout veškeré náklady spojené s výměnou. Dále pak při prohlídce vyplynulo, že 
v zadání nebyl jasně specifikován požadavek na výrobu chladu +5/+3°C i pro okruh napojený na zařízení Daikin. 
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Tento fakt může mít za následek rekonstrukci celého trubního vedení a následně může vyvolat investiční náklady na 
úpravu VZT zařízení.  
   
Dovolujeme si upozornit, že na obdobnou akci bylo Národním archivem dne 24.9.2013 vypsáno výběrové řízení na 
projektovou dokumentaci pro objekt Chodovec. Proto doporučujeme zvážit aktualizaci zadání na provedení 
projektové dokumentace pro výběr dodavatele odbornou projekční kanceláří a následně vypsat výběrové řízení na 
dodávku zdroje chladu.  
   
Děkujeme za spolupráci a očekáváme Vaše vyjádření co nejdříve vzhledem k termínu odevzdání nabídek.  
   

 
   

From: Čadek Milan [mailto:Milan.Cadek@nacr.cz]  
Sent: Tuesday, October 01, 2013 1:06 PM 
To: 'Radek Begeni - SOKRA' 
Subject: RE: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"  
Dobrý den, odpovědi jsou na doplňující dotazy ostatních uchazečů. Na Vaše dotazy odpovíme následně.  
   
Čadek, NA  
   

From: Radek Begeni - SOKRA [mailto:radek@sokra.cz]  
Sent: Tuesday, October 01, 2013 1:00 PM 
To: Čadek Milan 
Subject: RE: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"  
Dobrý den pane Ing. Čadku,  
   
mockrát děkujeme za zaslané odpovědi, avšak nekorespondují s našimi dotazy.  
Prosím o kontrolu a odpověď.  
   

 
   

From: Čadek Milan [mailto:Milan.Cadek@nacr.cz]  
Sent: Tuesday, October 01, 2013 12:55 PM 
To: 'Radek Begeni - SOKRA' 
Subject: RE: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"  
Dobrý den, odpověď posílám v příloze.  
   
Čadek, NA  
   

From: Radek Begeni - SOKRA [mailto:radek@sokra.cz]  
Sent: Monday, September 30, 2013 4:21 PM 
To: Čadek Milan 
Cc: pechacek@proark.cz 
Subject: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"  
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Vážený pane Ing. Čadku,  
na základě dnešní prohlídky místa instalace máme na zadavatele veřejné zakázky dotazy týkající se předmětného 
díla:  
1) dle zadání je požadována výměna stávajících zařízení za nové jednotky o vyšším výkonu a napojením na stávající 
potrubní rozvody. Prosíme o potvrzení zda je požadováno zachování teplotních úrovní a zda Vám budou vyhovovat 
dimenze stávajících rozvodů chlazené vody.  
2) dovolujeme se dotázat zda je konzultováno s příslušným odborníkem VZT přenesení tohoto zvýšeného výkonu 
přes stávající chladiče VZT.  
Prosíme o odpověď co nejdříve, abychom mohli pokračovat v přípravě nabídky.  

 


