V Přerově dne 2. 7. 2020
Věc
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4
Zadavatel:
Obec Samotišky
Vybíralova 4/8, 779 00 Samotišky
zastoupený p. Janou Zaoralovou, starostkou
IČO: 48769967
DIČ: CZ48769967
Veřejná zakázka:
Tělocvična pro ZŠ
Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-013375
Dne 29. 6. 2020 obdržel smluvní zástupce zadavatele a zadavatel žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým podle § 98 zákona ve spojení s
§54 odst. 5 zákona poskytuje následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem účastníkům
zadávacího řízení a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele
https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/obec-samotisky

Žádost o vysvětlení ZD:
Válcované nosníky pol. č. 55, 56 a 90 - ve výkazu výměr „SO 01 01-1 Pol“ je obsažena pouze jejich
montáž, nikoli dodávka. Požádáme o upřesnění vv.
Vysvětlení ZD:
Položky č. 55, 56, 90 jsou včetně dodávky válcovaných nosníků.
Pol.č.55 je vč.I.č.10
Pol.č.56 je vč.I.č.12
Pol.č.90 je vč.I.č.18
Účastníci u těchto položek uvedou cenu montáže vč. ceny dodávky materiálu.
Žádost o vysvětlení ZD:
Elektroinstalace - požádáme Vás o poskytnutí knihy svítidel.
Vysvětlení ZD:
Zadavatel poskytuje v příloze k tomuto vysvětlení knihu svítidel.

Žádost o vysvětlení ZD:
Potřebovali bychom zjistit výrobce navrženého osvětlení.
Vysvětlení ZD:
Zadavatel není oprávněn určovat výrobce osvětlení. Zadavatel poskytuje v příloze k tomuto vysvětlení
knihu svítidel.

Žádost o vysvětlení ZD:
U MR a JČ+ŠZ je napsáno „(nutno ověřit kompatibilitu se stávajícím systémem)“, ale nikde není
uvedeno o jaký typ systému se jedná.
Vysvětlení ZD:
Dosud nebyl žádný systém nainstalován. Dodavatelé zvolí jakýkoli systém v současných standardech
pro školská zařízení.
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Zadavatel dne 26. 6. 2020 poskytnul toto vyjádření k dotazu účastníka:
„Žádost o vysvětlení ZD – bod 4.4.:
4.4 Z požárního hlediska je sestava H7 (výšky 6m) vysoká – má být max 4m - požární uzávěr.
Vysvětlení ZD k bodu 4.4:
Při návrhu požární stěny bylo postupováno podle ČSN 730802 čl.8.5.2 na str.46 - týká se 1,5 násobku
pro nadsvětlík vůči otevíranému otvoru. Požární uzávěr bude překvalifikován v značení na požární
stěnu EI místo EW s ponechanou pož.odolností 15 min., výška výplně otvoru zůstane zachována 6m.“
Zadavatel nově k dotazu výše poskytuje toto vysvětlení ZD, tzn. opravuje informace uvedené
ve Vysvětlení ZD č. 3 ze dne 26. 6. 2020:
Vysvětlení ZD k bodu 4.4:
Dveře s nadsvětlíkem mají být jako celek - EW 15-C2 DP3
Plocha nadsvětlíku není více jak 1,5 násobek otevíravého otvoru a není větší než 6m2 ... čl. 8.5.2
ČSN 73 0802.
Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:
Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 21. 7. 2020.

S pozdravem

Ing. Šárka
Goldmannová

Digitálně podepsal Ing. Šárka
Goldmannová
Datum: 2020.07.02 19:43:14
+02'00'

Ing. Šárka Goldmanová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele
Přílohy:
Př. č. 1 – Kniha svítidel
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