ZVEŘEJNĚNO NA PROFILU ZADAVATELE DNE 25. 6. 2020

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (12)
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:
V čl.4 bod 2 je požadavek na předložení osvědčení o autorizaci na techniku prostředí staveb, specializace
technická zařízení nebo vytápění a vzduchotechnika. V článku 5. je požadavek na specialistu UT,VZT,ZTI.
Znamená to, že máme doložit i autorizaci na zdravotechniku?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Požadavky na pozici specialisty UT, VZT, ZTI jsou vymezeny v čl. 5 odst. 2 zadávací dokumentace. Zadavatel pro
tuto pozici nevyžaduje doložení osvědčení o autorizaci v oboru zdravotechnika.
Dotaz č. 2 k obsahu zadávacích podmínek:
Prosíme o vyjasnění položek ve strukturované kabeláží.
Výsuvný vestavný panel pro montáž 4 modulů 22,5x45 mm vč. adaptéru pro vestavbu do nábytkové desky tl. 15-40mm

20 ks

Zásuvka datová 1XRJ45 STP C6A 1M BÍLÁ

20 ks

Zásuvka 230V. 2X2P+T BÍLÁ 4M

20 ks

Přípojné šňůry 230V pro zapojení nábytkového boxu do zásuvky v parapetním žlabu

20 ks

Přípojné šňůry CAT6A pro zapojení nábytkového boxu do zásuvky v parapetním žlabu

20 ks

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:
Nábytek v učebně bude řešen samostatnou dodávkou v rámci volného interiéru. Volný interiér není
předmětem této veřejné zakázky.

Jak je uvedeno i v technických zprávách k profesím silnoproud a slaboproud, budou rozvody silnoproudu i
slaboproudu zakončeny v parapetním žlabu na obvodu místnosti zásuvkami. Součástí profese slaboproud je i
dodávka a montáž přípojných míst do stolů v konfiguraci 2x DATA a 2x230V na pracovní místo studenta.
Součástí dodávky je rovněž dodávka a montáž propojů mezi přípojnými místy v nábytku a zásuvkami pevných
rozvodů datové sítě a 230V v parapetních žlabech na obvodu učebny. Vyřezání otvorů do stolové desky
provede dodavatel nábytku, nutno koordinovat podle skutečně dodávaných komponentů. Jedná se o výsuvný
vestavný panel pro montáž 4 modulů 22,5x45 mm vč. adaptéru pro vestavbu do nábytkové desky tl. 15-40mm
včetně veškerého příslušenství, uvedeného ve výkazu výměr. Pro lepší názornost zadavatel poskytuje ilustrační
obrázek možného výrobku.

Dotaz č. 3 k obsahu zadávacích podmínek:
V dodatečných informacích č. 3 zadavatel potvrdil správnost nulového množství nátěrů v rozpočtu
vzduchotechniky cvičné nemocnice. Může tedy zůstat nulová i hodnota za 1 m2 nátěru, nebo tuto cenu
vyžaduje zadavatel vyjádřit? Buňka je v tomto souboru odemknuta a určena k vyplnění.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:
Hodnota za 1 m2 zůstane rovněž nulová, dodavatelé nebudou oceňovat.
Dotaz č. 4 k obsahu zadávacích podmínek:
Výkaz „F2.1.4.6 MaR – neoceněný výkaz výměr“ zadání oddílu Cvičné nemocnice je v zadávací dokumentaci
oceněn a uzamčen. Poskytne zadavatel odemknutý výkaz výměr s možností provedení změn v jednotkových
cenách položek, nebo není MaR součástí zadání?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:
MaR je předmětem veřejné zakázky a bude součástí nabídkové ceny dodavatele. Zadavatel jako součást tohoto
vysvětlení poskytuje odemknutý výkaz výměr.

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

Příloha uvedená v textu

