Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
ZADAVATEL:
Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I
IČ: 00270211, DIČ: CZ00270211
Zastoupené: Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města
E-mail: urad@chrudim-city.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Chrudim
Č. účtu: 104109895/0300
ID datové schránky: 3y8b2pi
V Rychnově nad Kněžnou dne 11.8.2022
Vážení,
z pověření zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Přístavba a rekonstrukce
sportovní haly Chrudim, I. etapa“ zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne
29.7.2022 zasláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, uveřejněné
pod ev.č. VZ ve VVZ: Z2022-030680, a uveřejněné v TEDu pod č. 2022/S 148-422351, poskytujeme tímto
vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele o vysvětlení ze dne 9.8.2022:
Žádost o vysvětlení č. 2:
Dobrý den, dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění dokumentace pro FVE. Technická zpráva se
odkazuje na tuto dokumentaci, ale v uveřejněné ZD není obsažena. Prosíme o její poskytnutí.
ODPOVĚĎ:
FVE nemá svoji vlastní složku. Požadavky a grafické ztvárnění bylo zapracováno do stavebně technických
výkresů a do projektové dokumentace elektro silnoproud. Pro technologickou část byl zpracován soupis
prací, aby bylo možné provést ocenění těchto položek FVE, který je v zadávací dokumentaci přiložen
jako jedna ze záložek přílohy č. 5 ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV.
Co se týká výkresové části, je obsaženo v těchto výkresech:
D1.1.22
D1.4.e.11
D1.4.e.13
D1.4.e.19

Půdorys střechy NS
Půdorys podkroví-el rozvody (umístění střídače a rozvaděče FVE)
Bleskosvod a uzemnění
Rozvaděč RF

Výše uvedené vysvětlení zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno
stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a dodavatelům
oznámeny.
S pozdravem

Mgr. Veronika
Kloudová
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Mgr. Veronika Kloudová
smluvní zastoupení zadavatele
DABONA s.r.o.

