Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace
Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 0085782

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 A ZMĚNA
LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“)

v rámci veřejné zakázky
ZZVZ/01/21

„Rekonstrukce kotelny DD Rokytnice nad Jizerou“
Vážení,
dne 25. 10. 2021 obdržel zadavatel od jednoho účastníka dotaz k výše uvedené veřejné zakázce.
Dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona sdělujeme znění tohoto dotazu.
Dotaz

Dobrý den,
v souvislosti s obdrženou výzvou na zpracování cenové nabídky na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce kotelny DD Rokytnice n. J.“ Vás tímto žádáme o doplnění zadávací dokumentace:
1. položka rozpočtu 141 (výroba elektro rozvaděče - úprava, montáž) – chybí v dokumentaci výkres
D.1.4.7.11 není tedy známo jak se tento rozvaděč upraví
2. položka rozpočtu 142 (Podružný rozvaděč R.DT1) – chybí dokumentace pro výrobu tohoto
rozvaděče (schéma zapojení) dle kterého je možno rozvaděč vyrobit výkres D.1.4.7.02, ani nikde
v rozpočtu není položka pro výrobu tohoto schématu zapojení
3. položka rozpočtu 171 (regulace - vizualizace a datové body WEB server) – není patrné množství
datových bodů určených pro vizualizaci.
4. položka rozpočtu 172 (regulace - vizualizace a datové body WEB server) – není patrné kam takový
kabel dovézt ani jeho zapojení – swich, router, rack?
5. chybí položky elektroinstalace (svítidla, vypínače, zásuvky a kabeláže) pro běžné použití EMI –
bude se taková nová instalace provádět?
6. chybí výkresy, na které je odkazováno ve VV: UT – D.1.4.1.02 – 03, odvod spalin – D.1.4..04 + 08,
komínová lávka – D.1.1.02, vodovod – D.1.4.5.02 – 03, stavební úpravy – D.1.1.02

Žádáme o doplnění dokumentace do 27. 10. 2021, pokud by bylo doplněno až po tomto termínu,
prosíme o prodloužení termínu odevzdání nabídky.
Odpověď
Dobrý den,
zadavatel uvádí, že požadované informace budou zveřejněny na profilu zadavatele jako P06
Doplnění projektové dokumentace. Z důvodu doplnění zadávací dokumentace zadavatel v
souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 11. 2021.
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Nová lhůta pro podání nabídek je 19. 11. 2021 do 10:00 hodin.
V Rokytnici nad Jizerou dne
…………………………………
Mgr. Helena Housová
Ředitelka
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