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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - stavba
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující
se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Prosíme o doplnění rozpočtu k části zakázky „SO 02 Stavební objekt D1 D02-1000 zařízení
gastrotechnologie. Zadávací dokumentace zveřejněná na webu jej neobsahuje.
Odpověď:
Stavební objekt SO 02 Stavební objekt D1 D02-1000 zařízení gastrotechnologie není součástí
předmětného výběrového řízení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
Ve zprávě MaR je uvedeno, že nový systém se musí vizualizovat na stávajícím dispečerském pracovišti.
Můžete nám sdělit, kdo je dodavatelem dispečerského pracoviště? Bez kontroly zda jsme schopni nově
dodaný MaR vizualizovat, nejsme schopni zakázku nacenit.
Odpověď:
Stávající systém MaR kotelny je od výrobce AMiT, vizualizační software je od vývojáře PROMOTIC,
což je volně dostupný software pro tvorbu aplikací pro monitoring a řízení technologických postupů
obecně, jedná se o běžně známý freeware – odkaz zde:
https://www.promotic.eu/cz/pmdoc/WhatIsPromotic/WhatIsPromotic.htm
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Tři svítidla na příjezdové komunikaci k areálu, která mají být napájena z okruhů města
Karviná, jsou specifikována jako „Výbojková svítidla SHC 70W Schréder“. Musí být dodržen
tento výrobce? Pokud ano, prosíme o upřesnění typu svítidla.
Položkový soupis prací a dodávek
S: 064/17.4

Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na
Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 08

Areálové osvětlení

R: 08

Areálové osvětlení

Díl: M21

Elektromontáže

0,00

1

14

210Rp013

Výbojkové svítidlo B 70W

kpl.

3,00000

0,00

Odpověď:
Pakliže technická specifikace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifické označení zboží, služeb, patenty a vynálezy, užitné či průmyslové vzory,
ochranné známky nebo jiná označení původu, má se za to, že jde pouze o typové vymezení
standardu a dodavatel je vždy oprávněn specifikované nahradit jiným řešením, které bude mít
minimálně shodné vlastnosti, funkcionalitu, technické a kvalitativní parametry, neovlivní funkčnost
navrhovaného a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
Zadavatel si dovoluje upozornit dodavatele, že předmětná veřejná zakázka je vyhlášena jako
užší zadávací řízení. Momentálně běží lhůta pro podání žádostí o účast, během které
dodavatelé prokazují kvalifikační způsobilost. Nabídky s oceněným výkazem výměr předkládají
až dodavatelé, kteří splní kvalifikaci a budou zadavatelem vyzvání k podání nabídky.
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