Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
V souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme změnu
nebo doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem:
„Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“

1) Dotaz účastníka:
Dobrý den.
Níže zasílám dotazy ohledně této zakázky:
1) Žádáme o doložení hlukové studie a akustické zprávy, na kterou se odkazuje souhlasné
stanovisko KHS.
2) Žádáme o informaci, zda je materiálová podmínka na skleněnou výplň kruhových světlíků
nahraditelná kompozitem (s protipožárními vlastnostmi).
3) Stejně tak žádáme o zvážení požadavku na kopule světlovodů z českého křišťálového skla.
4) Žádáme o identifikaci výrobce slepecké dlažby rozměrů 400x400x40mm
Děkujeme.
S pozdravem,

Odpověď zadavatele:
Ad 1) Hlukovou studii a akustické zprávy zadavatel přikládá přílohou této Změny nebo doplnění
ZD - akustická studie z 13. 05. 2016 – Ing. Patrik Holeček – součást dokladové části DSP
Ad 2) V projektové dokumentaci je uvedena citace: Zadavatel umožňuje, v rozsahu a dle
podmínek výběrového řízení, použití jiných, avšak kvalitativně a technicky stejných nebo
obdobných výrobků, materiálů a technických řešení, než jsou konkrétně uvedeny v projektové
dokumentaci. To za předpokladu, že tyto budou mít technické a estetické parametry vyšší nebo
stejné, popřípadě obdobně srovnatelné s technickými specifikacemi stavby, které jsou pro
zhotovitele závazná. A to včetně všech technických a uživatelských standardů stavby (úroveň
technických specifikací stavby a technických a uživatelských standardů je stanovena a určena
výrobky, které jsou v této projektové dokumentaci konkrétně uvedeny)
Ad 3) V projektové dokumentaci je uvedena citace: Zadavatel umožňuje, v rozsahu a dle
podmínek výběrového řízení, použití jiných, avšak kvalitativně a technicky stejných nebo
obdobných výrobků, materiálů a technických řešení, než jsou konkrétně uvedeny v projektové
dokumentaci. To za předpokladu, že tyto budou mít technické a estetické parametry vyšší nebo
stejné, popřípadě obdobně srovnatelné s technickými specifikacemi stavby, které jsou pro
zhotovitele závazná. A to včetně všech technických a uživatelských standardů stavby (úroveň
technických specifikací stavby a technických a uživatelských standardů je stanovena a určena
výrobky, které jsou v této projektové dokumentaci konkrétně uvedeny)

Ad 4) V projektové dokumentaci je uvedeno: specifikace dlažby je vedena v knize referenčních
výrobků ZP č. výkresu D.2.3-06, dle zákona o podmínkách výběrového řízení však nelze
bohužel uvádět konkrétního výrobce

2) Dotaz účastníka:
Dobrý den,
pro ocenění části „Horkovod“ bychom potřebovali doplnit specifikaci materiálů OPS – viz příloha:
Ústřední vytápění - strojovny
Objektová předávací stanice, vč. zásobníkového ohřívače vody a expanzní nádoby

soubor

1,000

soubor

1,000

Objektová předávací stanice, vč. zásobníkového ohřívače vody a expanzní nádoby

Osazení OPS, vč. zásobníkového ohřívače vody a expanzní nádoby, doprava
Osazení OPS, vč. zásobníkového ohřívače vody a expanzní nádoby, doprava

Popisy ve schématu jsou pro toto nedostačující, když nejsou uvedeny typy výrobků.
Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.
Odpověď zadavatele:
1) Ke specifikaci OPS zadavatel po konzultaci se zpracovatelem projektové dokumentace poskytuje
následující vyjádření. Jedná se o jeden kompletní výrobek, nikoli montážní sestavu. Předmětem
dokumentace není výrobní dokumentace tohoto výrobku. Jakýkoli výrobce předávacích stanic dle
dostupných podkladů v příslušné PD dokáže nabídnout odpovídající OPS.

ThMgr. Roland Solloch
starosta města

Příloha
Akustická studie z 13. 05. 2016

Ve Varnsdorfu dne 27. 05. 2020

