„Domov pro seniory Červenka – nástavba a přístavba hospodářské budovy – stavební část“

Veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Domov pro seniory Červenka – nástavba a přístavba
hospodářské budovy – stavební část“
podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je
zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění
požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako
Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě
zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který
o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.
Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 293/20/K

V Brně, dne 24.9.2020

Věc: Veřejná zakázka:
„Domov pro seniory Červenka – nástavba a přístavba hospodářské budovy – stavební část“
Vysvětlení zadávací dokumentace (7)
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud
by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek,
postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.
Dotaz č. 66:

Prosíme o vysvětlení a doplnění nesrovnalostí v zadání.
Jedná se o výrobky:
P1-P8, je požadováno bezpečnostní zasklení – není však uvedeno jaká bezpečnost a
zda z interieru nebo exterieru (předpokládám že z interieru)? Prvky s prosklením
níže než 850 mm, by měly totiž obsahovat dle normy ZÁBRADELNÍ SKLO (v tomto
případě min. 44.2)
Pozice P3 – u pozice P1 a P2 bylo uvedeno že bezpečnostní zasklení má být v
parapetní části, ale u pozice P3 to již rozepsáno není – má být bezpečnostní sklo tedy
ve všech sklech této pozice?
Pozice P1 až P8 – mají uvedeno že pozice má obsahovat nosný podkladní tepelně
izolační profil na výšku podlahy. JE TÍM MYŠLEN PURENIT? a jakou výšku má
PURENIT mít? Není ve výpise uvedeno.

Odpověď č. 66: Bezpečnostní zasklení u položek P1 – P8 je požadováno ze strany interiéru.
Bezpečnost zasklení musí odpovídat zábradelnímu sklu. U položky P3 je požadováno
bezpečnostní zasklení ve všech pevně zasklených plochách. Jako nosný podkladní
profil může být použit např. PURENIT (nebo jiný vhodný). Jeho výška musí
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odpovídat tl. skladby podlahy (tedy v 1.NP 250 mm, ve 2. a 3.NP 100 mm).
Odpovědí č. 66 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98
zákona.

Dotaz č. 67:

Smlouva o dílo a Obchodní podmínky
Smlouva o dílo, VI. PODDODAVATELÉ, Varianta II:
Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele), kterou uvedl
v nabídce, v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy.
Obchodní podmínky, odst. 11.3:
Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu než uvedeném v nabídce
nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu
Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být
Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.
Vzhledem k tomu, že Smlouva o dílo má přednost před Obchodními podmínkami,
chtěli bychom požádat Zadavatele o vyjasnění, a jednoznačný výklad, zda Dodavatel
chápe správně, že odst. 11.3. Obchodních podmínek zůstává v platnosti, a dále že se
podmínka oznámení změny jiného rozsahu prací, než uvedeného v nabídce nebo
zadání provedení části díla poddodavateli neuvedenému v nabídce, týká
poddodavatele pro realizaci objemu nad 5% celkového objemu zakázky?

Odpověď č. 67: Ano, smlouva má přednost před zněním Obchodních podmínek. Předmětné
ustanovení se týká poddodavatele pro realizaci objemu nad 5% celkového objemu
zakázky.
Odpovědí č. 67 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98
zákona.

Dotaz č. 68:

PS 03 Technologie výdeje jídel - myčka
Položka č. 7 výkazu výměr
PS.03-7 Myčka stolního nádobí 600/600/820 mm - ozn.
G7
Požadované zařízení – myčka s napájením 230V v kombinaci integrovaným
změkčovačem vody.
Je nutno dodržet napětí 230V pro myčku s integrovaným změkčovačem vody, či může
být naceněna myčka s integrovaným změkčovačem s napájením 400V a případně s
externím změkčovačem vody?
Může tedy Dodavatel v nabídce uvažovat s napájením 230 V nebo 400 V a se
změkčovačem vody integrovaným nebo i externím?

Odpověď č. 68: Platí specifikace v PD: dodržet napájení 230 V, změkčovač vody integrovaný.
Odpovědí č. 68 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98
zákona.

Dotaz č. 69:

PS 03 Technologie výdeje jídel - chladnička
Položka č. 14 výkazu výměr
PS.03-14 Nerezová chladnička – profesionální, 367 l,
650/590/1900 mm - ozn. G14
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V názvu položky je uveden objem 367 l a v popisu položky (i v technické zprávě na
str. 22) je uvedeno 376 l.
Předpokládáme, že jde o administrativní chybu a správný údaj je 376 l. Může
Zadavatel potvrdit správný údaj?
Ve vztahu k odpovědi na dotaz č. 56 ve Vysvětlení ZD (4), kdy zadavatel uvádí
libovolné možné kombinace tohoto zařízení, si dovolujeme požádat o upřesnění, zda
je konkrétní požadavek na minimální objem mrazicího prostoru nebo je povolena
libovolná kombinace objemu chladicího a mrazicího prostoru?
Odpověď č. 69: Platí údaj 376 l, povolena libovolná kombinace chladícího a mrazícího prostoru.
Odpovědí č. 69 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98
zákona.

Informace č. 6: Z důvodů zmeškání lhůty pro odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek do 15.10.2020 do 10,00 hod. V souvislosti s tím se mění následující ustanovení
Zadávacích podmínek takto (uveden nový text):
5.3.2. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele
Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu
s ustanovením § 98 odst. 3 zákona nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek, tj. nejpozději do 6.10.2020, 23,59 hod.
8.2. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 56 odst. 1
zákona a je stanovena na 47 pracovních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do
15.10.2020 do 10,00 hod., a to na adresu elektronického nástroje.
S pozdravem
Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele
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