V Novém Jičíně 08.02.2021
VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zesílení stropních
desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav“,
zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne
21.01.2021
Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení
zadávací dokumentace.
Zadavatel dne 03.02.2021 obdržel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel obratem předal Žádost k vyjádření zpracovateli projektové dokumentace.
Dne 07.02.2021 zadavatel obdržel vyjádření k jednotlivým dotazům, které však
považuje za nedostatečné a vyzval zpracovatele projektové dokumentace k dalšímu
doplnění.
Zadavatel níže přikládá dotazy dodavatele, jejichž odpověď uveřejní dne
10.02.2021.
Otázka č. 1
V technické zprávě D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika je uvedeno, že světelná
soustava a hodnoty byly provedeny tokovou metodou. Výpočet byl proveden
firemním programem výrobce svítidel. Dle uvedených parametrů nelze jasně určit typ
světla tak, aby vyhovoval požadavkům divadla. Uchazeč může vycházet z obecných
parametrů a zadavatel se tímto vystavuje riziku, že budou navržena světla, která
nebudou odpovídat rázu budovy. V dokumentech poskytnutých zadavatelem chybí
protokol o měření umělého osvětlení a chybí kniha svítidel.
Žádáme tímto o doložení knihy svítidel a výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN
12464-1:2012.
Otázka č. 2
V technické zprávě D.1.4.3. Silnoproudá elektrotechnika je uvedeno, že ventilátory
V3.1, V4.2 a V4.1 budou ovládány vypínačem s časovým doběhem. Toto není nikde
zohledněno ve výkazu výměr.
Prosíme o doplnění položek.
Otázka č. 3
Dále se v technické zprávě D.1.4.3. Silnoproudá elektrotechnika uvádí, že cituji:
„Předmětem projektu je umělé osvětlení, vnitřní silové rozvody a hromosvod
a uzemnění přístavby“. Na poslední straně technické zprávy zadavatel uvádí, že
stávající soustava na střeše přístavby bude ponechána. V případě poškození bude
provedena oprava. Stávající zrezivělé části budou vyměněny za nové. Ve výkazu
výměr položky týkající se hromosvodu zcela chybí.
Z technické zprávy vyplývá, že hromosvod obsahuje zrezivělé části, které mají být
vyměněny.
Žádáme zadavatele o rozšíření rozpočtu o tyto chybějící položky tak, aby jej byl
uchazeč schopný relevantně ocenit.
Otázka č. 4
Ve výkazu výměr D1.4.6 – úprava divadelní techniky, velký sál v položce 21 je
uvedený pouze hrubý popis rozvaděče RM3. Rozvaděč RM3 je v položce deklarován
jako nový, ve kterém budou umístěny ovládací prvky výzbroje rozvaděče. Tyto prvky
nejsou nikde specifikovány. Uveden je pouze hrubý popis účelu užívání.

Žádáme zadavatele o doložení výkresové části tohoto rozvaděče. Bez výkresu tuto
položku nelze relevantně ocenit.
Otázka č. 5
Ve výkazu výměr D1.4.6 – úprava divadelní techniky, velký sál v položce 22 je velmi
obecně uvedena informace o nových kabelážích z nového rozvaděče RM3
k pohonům osvětlovacích baterií, koncovým spínačům apod.
Žádáme zadavatele o dodání kabelové knihy, popřípadě specifikace kabelové
výměry k uvedeným pohonům.
Otázka č. 6
Ve výkazu výměr D1.4.6 – úprava divadelní techniky, velký sál v položce 9 je
uvedeno, že dojde k instalaci nových šálových ramen. Z dokumentace není patrné,
kde budou nová šálová ramena umístěna.
Žádáme zadavatele, aby ve výkresu doplnil umístění nových šálových ramen.
Otázka č. 7
Ve výkazu výměr D1.4.6 – úprava divadelní techniky, malý sál v položce 7, scénické
osvětlení – elektroinstalace je v popise položky uvedena informace o specifikaci
MARS žlabu a kabeláži k bateriím, ke kterým povede nový opředený kabel a další
elektroinstalace. Ve výkrese ani ve výkazu výměr není uvedena výměra délek těchto
materiálů.
Žádáme o přesnou specifikaci délek těchto materiálů.
Žádáme tímto o upřesnění položek, či bližší specifikaci neboť z našeho odborného
hlediska je v divadelním rozpočtu až příliš mnoho neznámých, které jsou schovány
za ucelené komplety. Projektant se tímto zbavuje odpovědnosti, kterou přesouvá
na odborné firmy. Z důvodu, že výkaz výměr obsahuje mnoho sdružujících položek,
které je nutno rozdělovat na dílčí celky a následně oceňovat a sčítat, aby bylo možno
relevantně použít nabídkovou cenu, žádáme zadavatele o prodloužení termínu pro
podání nabídky.
Na základě ustanovení § 99 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
a oznamuje změnu termínu z původního do 10.02.2021, do 10:00 hod na
22.02.2021, do 10:00 hod. V této prodloužené lhůtě je zohledněno i zpoždění
vysvětlení Žádosti.
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