V Novém Jičíně 18.02.2021
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.
Otázka č. 1
Dle zadávací dokumentace ke splnění profesní způsobilosti bod 5.4. Profesní
způsobilost bod c) požadujete platné Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru
statika a dynamika staveb.
Budete, prosím akceptovat i platné Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru mosty
a inženýrské konstrukce?
Odpověď č. 1
Ano, zadavatel bude akceptovat i platné Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru
mosty a inženýrské konstrukce, a to za předpokladu, že dodavatel předloží
osvědčení „Autorizovaný inženýr (IM00) v oboru mosty a inženýrské konstrukce“,
který je oprávněn vykonávat i činnosti v rozsahu oboru statika a dynamika staveb
(IS00).
Otázka č. 2
Ve výkresové části elektro projektu jsou uvedeny rozvaděče v provedení s požární
odolností EI30DP1. Trvá zadavatel na uvedené specifikaci s požární odolností?
Popřípadě i pro rozvaděč 4-RB, který je určen pro bytovou jednotku?
Odpověď č. 2
Ano, zadavatel trvá na uvedené specifikaci všech rozvaděčů v provedení s požární
odolností EI30DP1.
Otázka č. 3
Ve výkazu výměr jsou uvedeny komplety rozvaděčů. Taktéž je přiložena technicko –
obchodní specifikace výzbroje jednotlivých rozvaděčů. V PD pak následně výkresová
část zapojení. Oceňováním bylo zjištěno, že neodpovídá výzbroj technicko –
obchodní specifikace s výkresovou částí. Má dodavatel čerpat v počtu prvků
z výkresové části nebo z technicko – obchodní specifikace? Konkrétně v rozvaděči 1
– rs – 2, v rozvaděči 3 – rs – 2, v rozvaděči 4 – RB.
Dále žádáme o upřesnění, zda – li QM1 je vypínač nebo jistič. Ve výkresové části je
znázorněn jako vypínač, označen jako vypínač (QM), avšak je uvedená
charakteristika jako u jističe. V technicko – obchodní dokumentaci je pak specifikován
jako jistič. Co to tedy má být? Jistič nebo vypínač?
Odpověď č. 3
Ano, máte pravdu, že je rozpor v technicko – obchodní specifikaci a výkresové částí.
Zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům opravené výkresy,
neboť správné byly údaje v technicko – obchodní specifikaci.
Hlavní jistič s označením QM může dle normy sloužit i jako hlavní vypínač. Zadavatel
tuto skutečnost zohlednil do doplněné technické zprávy D.1.4.3 - Silnoproudá
elektrotechnika, která je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

Otázka č. 4
Jaké je provedení rozvaděče RM3. Taktéž s požární odolností EI30DP1 jako u všech
nově dodávaných rozvaděčů? Nebo obyčejné?
Odpověď č. 4
Ano, provedení rozvaděče je s požární odolností EI30DP1 jako u všech nově
dodávaných rozvaděčů.

Na základě ustanovení § 99 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
a oznamuje změnu termínu z původního do 22.02.2021, do 10:00 hod
na 24.02.2021, do 10:00 hod.
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