ZVEŘEJNĚNO NA PROFILU ZADAVATELE DNE 18. 6. 2020

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (8)
Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby
Zadavatel:
Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava
IČO:
619 88 987
Profil zadavatele:
https://zakazky.osu.cz/
Pověřená osoba:
IČO:
Kontaktní osoba:

recte consulsting s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
072 54 644
Jana Kobělušová, e-mail: recte@recte.cz, telefon: +420 734 260 410

Shora citovaný zadavatel (dále jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na
zhotovitele stavebních prací označenou Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby
simulačního centra Cvičné nemocnice, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil
předmětné zadávací řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne
1. 6. 2020 pod evidenčním číslem Z2020-2020-018836 a dále zveřejněním zadávací dokumentace na svém
profilu zadavatele. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel elektronickou žádost o vysvětlení
obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém
profilu takto:
Dotaz č. 1 k obsahu zadávacích podmínek:
Požárně bezpečnostní řešení
Součástí Zadávací dokumentace je v Příloze „05 P2 Projektová dokumentace, soupis.zip“ část „D1.3 PBŘ“.
V Technické zprávě „D1.3-01 - PBŘ – ZPRÁVA.pdf“ je na str. 8 odstavec 16:
„16. Rozsah a rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek (dále jen bezpečnostní tabulky).
V prostoru objektu budou umístěny informativní značky pro vyznačení únikových východů dle položky 6 přílohy
nařízení vlády č. 11/2002.“ A v čl. 17: „Protože se jedná o veřejně přístupný objekt, je nutné k organizaci
evakuace osob zabezpečit označení únikových východů.
Ve výkazu výměr jsme nenašli žádnou položku pro tyto práce. Kam máme tyto práce ocenit? Doplní zadavatel
tuto položku do výkazu výměr?
Dále je v článku 17. v třetí odrážce uveden požadavek:
„zajištění provozuschopnosti stávajících 3 ks hadicových systémů (hydrantů)“
Může zadavatel sdělit bližší specifikaci, zda se jedná např. o výměnu hadic, proudnic,... nebo jen revizi? Co
bude předmětem prací pro zajištění tohoto požadavku a kam máme uvést náklady, které budou souviset
s těmito pracemi? Ve Výkazu výměr položka na tyto práce není.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Označení únikových východů je součástí nouzového osvětlení, řešeného v části dokumentace „D1.4.4 Zařízení
silnoproudé elektrotechniky“ a v příslušném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zadavatel nebude doplňovat jiné položky.
Budova je v současné době v provozu. Stávající hydranty jsou vybavené a plně funkční. Předpokládá se, že ve
funkčním stavu budou předány zhotovitelem stavebníkovi i po skončení stavebních prací. Předmětem těchto
prací je provedení revize, obnovení provozu a předání zařízení ve funkčním stavu po skončení stavebních prací.
Náklady na tuto činnost lze zahrnout do položky výkazu výměr v části VON – Vedlejší a ostatní náklady (F2.1.1
Stavební část), oddíl VRN4 Inženýrská činnost (jedná se o náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek
a revizí předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání
díla).
Dotaz č. 2 k obsahu zadávacích podmínek:
Elektroinstalace -Silnoproud
Součástí zadávací dokumentace je oddíl „D1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky“. Svítidla jsou sice
specifikována v legendě půdorysů, ale v dokumentaci není „Světelně technický výpočet“ ani „Kniha svítidel“.
Chtěli bychom požádat Zadavatele o zaslání těchto dvou dokumentů.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:
Poskytnuté podklady jsou pro zpracování nabídky dostatečné a zadavatel nebude doplňovat další dokumentaci.
Popis jednotlivých svítidel je zřejmý z výkresové dokumentace, tak i z technické zprávy. Nejpodrobnější popis
všech svítidel s rozměry, světelně technickými parametry a jejich počty je v soupise stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr.

………………………………….
Jana Kobělušová
zastupující osoba zadavatele

