Stavební úpravy a infocentrum v objektu č. p. 1

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
Zadavatel:

Město Písek

Sídlo:

Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupený:

Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

IČO:

00249998

Právní forma:

801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Název veřejné zakázky:
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Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53
zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ")

Výše uvedený zadavatel, sděluje všem dodavatelům, v souladu s ustanovením § 54, 98 a 99
ZZVZ, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše
uvedené veřejné zakázce.
Dotaz č. 1:
Během zpracovávání cenové nabídky (rozpočet 03 vytápění) bylo zjištěno, že žebrové
litinové radiátory KALOR 3 ITV /spodní připojení/ nejsou na trhu - firma dne 25.05.2021
zastavila výrobu. Alternativa v litinovém provedení a cenové relaci ITV zatím není dostupná a
zdá se, že ani nebude v nejbližší době (ověřeno ve velkoobchodní síti TZB). Lze tělesa
nahradit ocelovým provedením deskových těles VK či nikoli? Jinak prosím tvůrce PD o
alternativu.
Odpověď:
Zadavatel upravil soupis stavebních prací, dodávek a služeb a poskytuje jej účastníkům jako
přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.
Od této chvíle je jediná platná verze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kterou
účastník ocení a učiní součástí nabídky, tato:
Priloha_c_4_soupis_stavebnich_praci_dodavek_sluzeb_DI2_4_10_2021.xlsx
(V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je uveden referenční výrobek, zadavatel
zdůrazňuje možnost použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných, tj. rovnocenných
řešení).
Dotaz č. 2:
Dotaz k rozvaděčům elektro:
13.6 Rozváděč Rp.CK1
13.7 Rozváděč RP2.1
13.8 Rozváděč RP3.1
- Pro uvedené rozvaděče dokumentace zřejmě neobsahuje schéma. Nenašel jsem obsah
těchto rozvaděčů. Pokud to mají být prázdné skříně (příprava), na čem mají být vodiče
zakončeny? Ve svorkovnici, hl. jističi, hl. vypínači? V popisu položky je ale uvedeno: včetně
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příslušenství. Domnívám se, že v DPS by měly být schematické plány všech rozvaděčů.
Podle TZ a výkazu výměr bychom měli cenit a realizovat RE1, nicméně podle schéma
(3_ESI-SLB_D-1-4_EL_DPS_INFOCENTRUM PÍSEK_SCHEMA HR.pdf ) je rozvaděč
označen RE (původní rozv.). To asi bude překlep. V dokumentaci rozvaděče Rp.INF1 je
uveden typ oceloplechový, zapuštěný, ale ve výkaze je uveden plastový zapuštěný a dle HR
má být se zvýšenou požární bezpečností.
Prosím Vás o upřesnění k uvedeným třem položkám (13.6-13.8) a dále zda pro nacenění
typu (plastový/oceloplechový) má přednost údaj ve výkaze nebo údaj ve výkrese.
Odpověď:
Zadavatel poskytuje dodavatelům schémata rozvaděčů.
Pro nacenění typu má přednost údaj ve výkresu (schématu).
Dotaz č. 3:
Dotaz k položce poř. č. 270 výkazu výměr:
Ve výkazu je uvedeno: Okno jednodílné 600x400mm D+M - replika historického okna vč.
povrchové úpravy a vnitřního parapetu – 3ks, ale v tabulce výrobků je uvedeno 4 ks. Ve
výkazu chybí odkazy na pozice výrobků dle tabulek v PD.
Odpověď:
Správný počet jsou 3ks (správně je údaj uvedený v soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb).
Pozice výrobků uvedeny v soupisu prací i ve výkazu prvků jsou. Jedná se o pozice oken –
O 26, 27 a 28.
Dotaz č. 4:
Dotaz k slaboproudu – UPS:
Prosíme o uvedení doby zálohy u UPS
Odpověď:
Doba zálohy min. 15 min., viz dle PBŘ.
Dotaz č. 5:
V PD chybí výpočet osvětlení, dle kterého je nutné ocenit svítidla, prosíme o doplnění.
Odpověď:
Zadavatel poskytuje dodavatelům Protokol o provedených výpočtech.
Zadavatel zdůrazňuje možnost použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných, tj.
rovnocenných řešení, než v protokolu uvedených výrobků.
Dotaz č. 6:
Není uveden design vypínačů a zásuvek ABB.
Odpověď:
Jako referenční zadavatel uvádí např. ABB Classic, Tango, Levit, Schneider - řada Unica.
Zadavatel zdůrazňuje možnost použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných, tj.
rovnocenných řešení.
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Dotaz č. 7:
Ve výpisu výrobků je střešní plášť OV10 uveden jako kompletní dodávka s výpisem prvků. V
technické zprávě je uvedeno, že střešní krytina bude stávající doplněná novými tvarovkami.
Ve výkazu výměr je položka nové krytiny. Která varianta platí?
Odpověď:
Dodavatelé nacení položku dle výkazu výměr, tedy střešní plášť jako nový.
Jak je uvedeno v soupisu prací, snížení počtu jednotlivých prvků daných zachováním
původních tvarovek bude provedeno při realizaci.

S ohledem na výše uvedené informace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do
18. 10. 2021 do 10:00 hodin.

V Písku dne 4. 10. 2021

Přílohy:
- Priloha_c_4_soupis_stavebnich_praci_dodavek_sluzeb_DI2_4_10_2021.xlsx
- 3.7_ESI-SLB_D-1-4_EL_DPS_INFOCENTRUM PÍSEK_SCHEMA Rp.CK1.pdf
- 3.8_ESI-SLB_D-1-4_EL_DPS_INFOCENTRUM PÍSEK_SCHEMA Rp.2.1.pdf
- 3.9_ESI-SLB_D-1-4_EL_DPS_INFOCENTRUM PÍSEK_SCHEMA Rp.3.1.pdf
- D-1-4_EL_DSP_INFOCENTRUM PÍSEK_VYP-OSV.pdf
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