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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Veřejná zakázka:
Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy MŠ Třebechovická – zateplení a rekuperace

Veřejná zakázka číslo:

P21V00189035, MMHKTA202100000007

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka zadávaná v podlimitním režimu formou
otevřeného řízení dle § 56 a 57 zákona

Zadavatel:
Název:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
00268810

Zadavatel poskytuje na základě dotazů účastníků 1. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).
Zadavatel ho poskytuje všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací
dokumentace,
tj.
uveřejnil
je
na
profilu
zadavatele
zde:
https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove - Stavební úpravy MŠ Třebechovická – zateplení a
rekuperace.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Dotaz č. 1
Prosím Vás o informaci, kde se vyplňuje (v jakém výkazu výměr) cena na 6ti letý servis na VZT zařízení,
který je dle SoD požadovaný.
Opověď:
Příloha č. 7 - Pokyny k výpočtu ceny za provozní náklady, které jsou předmětem hodnocení. Dle bodu
8.3. zadávací dokumentace bude (na vyznačených místech doplněná) příloha č. 7 součástí nabídky.

Dotaz č. 2
Na informační schůzce padlo upozornění, že je požadavek na každodenní přerušení prací v
odpoledních hodinách, kvůli dětem. Nikde nemůžu toto oficiálně dohledat. Prosím o informaci jak budou
moct práce na stavbě probíhat?
Odpověď:
Informace jsou uvedeny přímo v zadávací dokumentaci:

2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

2.1 Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou:


Příprava akce, zajištění případných záborů a dodržování opatření stavebního úřadu.
Například pokud zařízení staveniště nesplňuje §79 a §104 zákona 183/2006 Sb., stavební
zákon, opatření dílenské dokumentace. V případě potřeby nájezdu techniky opatření
stanovení dopravního značení, záboru pozemku a jiné (viz SMLOUVA O DÍLO a PROVOZU
DÍLA odst. 1.1.a)).



Realizace předmětu veřejné zakázky - zateplení, rekuperace a stavební úpravy s tím
související za pracovního omezení a to nenarušení provozu školky v období červen až
září a dodržení odpoledního klidu - tedy 12:00 - 14: 00. Po dobu realizace musí být zajištěn
alespoň jeden vstup do školky, který nebude stejný jako vjezd na zařízení staveniště.
Dodavatelé a zaměstnanci školy budou proškoleni BOZP stavby, aby mohli v případě nutnosti
křížit prostor provozní a prostor stavby (viz SMLOUVA O DÍLO a PROVOZU DÍLA odst.
1.1.b)).



Provoz technických a technologických zařízení po dobu šesti let ode dne předání (viz
SMLOUVA O DÍLO a PROVOZU DÍLA odst. 1.1.c)).



Poskytování servisních služeb (SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SERVISU A OPRAV
SYSTÉMU NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S VYUŽITÍM ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA).



Instalace provizorních a pevných uzávěr pro zamezení vrácení netopýrů do úkrytu
bude realizována samostatně. V rámci tohoto výběrového řízení budou realizovány
pouze budky pro netopýry.

Podané odpovědi zadavatele nemají za následek prodloužení lhůty k podání nabídek. Toto
vysvětlení
zadávací
dokumentace
je
zveřejněno
na
profilu
zadavatele
https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove - Stavební úpravy MŠ Třebechovická –
zateplení a rekuperace.

podepsáno elektronicky ověřeným podpisem
……………………………
Ing. Michal Jandík
pověřen vedením investičního odboru
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