Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
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V Rychnově nad Kněžnou dne 13.9.2022
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, změnu a doplnění zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele o vysvětlení ze dne
8.9. a 12.9. 2022:
Žádost o vysvětlení č. 64:
Pro odesílání dotazu zadavatele a při odesílání nabídky vyžaduje zadavatel po uchazeči v portálu EZAK
zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu sloužící k elektronickému ověření
totožnosti odesílatele. Ověření identity máme jako dodavatel přes uživatelskou podporu dne 12.8.2022,
je nastaveno propojení s FEN CDD, kde jako dodavatel máme taktéž identitu ověřenou.
Z našeho pohledu je to nadbytečný administrativní úkon. Žádáme zavatele o zvážení, zda by bylo možné
tento požadavek odstranit a nastavit při odesílání metodu podpisu „Odeslat bez podpisu“.

ODPOVĚĎ:
Zadavatel samozřejmě nechce jakýmkoliv způsobem klást na potencionální zájemce „nadbytečné“
administrativní úkony, avšak při komunikaci přes elektronický nástroj se potencionální zájemce musí
seznámit s tímto nástrojem v dostatečném předstihu. Na tento postup zadavatel upozornil v zadávacích
podmínkách, a to v části čl. 12 Zadávací dokumentace, viz Manuály dodavatele, na které odkazuje.
Elektronický nástroj pracuje v některých případech s automatickým nastavením určitých úkonů či
požadavků a zadavatel se doposud ve své „praxi“ u vypsaných veřejných zakázek nesetkal s problémem
u potencionálních zájemců týkajícího se kvalifikovaného elektronického podpisu. Proto také ani
v případě dané zakázky nepředpokládal technické obtíže při aplikaci kvalifikovaného elektronického

podpisu. Současně se však zadavatel snaží vyjít všem potencionálním zájemcům maximálně vstříc a tedy
v nastavení dané zakázky „odklikl“ požadavek na kvalifikovaný elektronický podpis tak, aby bylo možné
odeslat žádost o vysvětlení i bez tohoto podpisu.
Žádost o vysvětlení č. 65:
V rozpočtu objektu SO 01, 02,03 je v položce č. 397 požadováno ocenění kompletu pro 17 kusů RWA
ramenových otvíračů včetně automatické ústředny a hlásiče se signalizací. Žádáme o sdělení parametrů
ústředny a hlásiče a také o vysvětlení, proč jsou tyto prvky součástí stavební části díla, a ne části
slaboproud.
ODPOVĚĎ:
V příloze č. 1 tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadavatel zasílá podrobnější Specifikaci systému
otvírání oken. Zařazeno do stavební části je z důvodu, aby dané bylo dodávkou společně s okny, neboť
tento systém potřebuje mít kompatibilní celoobvodové kování a také musí v oknech být provedena
příprava pro osazení systému.
Žádost o vysvětlení č. 66:
Pokud jsou RWA otvírače propojeny se zařízením EPS, kde v rozpočtu je zahrnuta příslušná kabeláž?
ODPOVĚĎ:
Jak je patrné ze soupisu vodičů a z grafické podoby projektové dokumentace, je kabeláž jak silová, tak
EPS obsažena v patřičných soupisech prací.
Žádost o vysvětlení č. 67:
V soupisu prací na listu „53 - Areálový rozvod vodovodu“, oddíl „1. Potrubí“ se do součtu kapitoly
nezapočítává přesun hmot. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.
ODPOVĚĎ:
Zástupce projekce prověřil požadované a přílohou č. 2 tohoto vysvětlení, změny a doplnění zasílá
upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize č. 6! Zadavatel současně žádá
všechny potencionální zájemce o danou zakázku, aby při zpracování nabídkové ceny použili tento
opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize č. 6!!
Žádost o vysvětlení č. 68:
V zadaném soupisu prací se listy „D.1.4.f.7 příloha 1“ a „D.1.4.f.7 příloha 2“ nepropisují do celkové
rekapitulace. Zároveň se duplikují s položkami č. 68 a 69 na listu „46 - Slaboproud materiál a mont.“.
Dále zadavatel v Zadávací dokumentaci uvádí, že „ocenění nulou je nepřípustné“. Žádáme zadavatele o
informaci, jakým způsobem mají uchazeči výše uvedené položky na dotčených listech ocenit.
ODPOVĚĎ:
Nedochází k duplicitě. Dle vyjádření zástupce projekce je nastavení správně. Záložky (D.1.4.f.7 příloha 1
a D.1.4.f.7 příloha 2) se po jejich ocenění propisují do připravených položek pro tyto záložky, a následně
pak do celkové rekapitulace.
Žádost o vysvětlení č. 69:
Podle prováděcí vyhlášky k ZVZZ musí být Položky soupisu prací popsány v podrobnostech jednoznačně
vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné
ocenění tohoto obsahu. Pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou je možné
u celého soupisu prací nebo u některých jeho položek použít odkaz na cenovou soustavu.

Žádáme o kontrolu zaslaného soupisu stavebních prací. U některých položek na listu „45 Silnoproud“
není jasné, zda položky obsahují materiál i montáž nebo pouze materiál. Oddíl je nazván „Elektro
materiál“, ale obsahuje i položky samostatné montáže např. pol. 130, 131, 145…
Položky nemají odkaz na Cenovou soustavu, ani není určen jejich Typ.
ODPOVĚĎ:
Níže zasílá zástupce projekce klíč k tvorbě soupisu a jakým způsobem mají účastníci přistupovat
k ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.
Principiálně platí, pokud jsou u položky dva kódy, viz např. 96, jedná se dodávku a montáž. Položky jako
např. „sekání atd.“ jsou bez pochyb jen práce. Pokud R položka má „zapojení, ukončení“ či obdobný text,
jedná se zcela zřejmě pouze o práci.

Zda se jedná o dodávku, nebo montáž, lze též určit i z Tabulky použití indexů. V případě, že je uvedeno
procento z celkové ceny položky, ze kterého bude počítáno s inflačními indexy, jedná se pouze o
dodávku v případě 100%, a o dodávku a montáž v případě, že je uvedené procento nižší než 100%. U
položek, u kterých není počítáno s inflačními indexy, je doplněno, zda se jedná o montáž (M), dodávku
(D), službu apod., popř. o jejich kombinaci. Zadavatel upravil Tabulku pro - Použití indexů u
jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV, přičemž tuto poskytuje jako
přílohu č. 3 tohoto vysvětlení, změny a doplnění. Úpravy v tabulce vyznačeny žlutě. Upravován byl
pouze list 45 - Silnoproud materiál a mont".
Žádost o vysvětlení č. 70:
513 M 999999154 Orientační systém V54 kpl 1,000
ORIENTAČNÍ SYSTÉM

-nástěnný orientační systém
INFORMAČNÍ TABULE 3 ks
tabule 1000 x 1500 mm
elox. hliník, potisk orientační plán budovy s vyznačením sportovišť,
šaten a wc
OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ - SPORTOVIŠTĚ 13 ks
tabulka 600 x 200 mm
elox. hliník, potisk
OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ - ŠATNA, WC, RECEPCE, VIP 29 ks
tabulka 300 x 100 mm
elox. hliník, potisk
OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ - ČÍSLO 77 ks
tabulka 50 x 50 mm
elox. hliník, potisk
-označení únikových východů ap.
dle požadavků PBŘ
- přesná podoba a materiálové řešení bude součástí projektu INTERIÉRU
Bude předmětem nabídky i ocenění únikových východů? A pokud ano, žádáme o doplnění množství,
podoby a materiálového řešení.
ODPOVĚĎ:
Materiálová a rozměrová charakteristika je ve výpisu ostatních výrobků dostatečná k ocenění, je
definován rozměr, materiál a způsob aplikace grafiky. Označení únikových cest jsou běžné luminiscenční
tabulky, jejichž umístění bude na únikových cestách, viz PBŘ. Projekt počítá s 20 ks + nouzová svítidla
s piktogramy, tyto jsou zakomponovány v projektu a soupisu prací „elektro silnoproud“.
Žádost o vysvětlení č. 71:
45 - Silnoproud materiál a mont.
Požaduje zadavatel ocenit i položky vystrojení rozvaděčů nebo můžeme ocenit jednotlivé rozvaděče
jako kpl?
ODPOVĚĎ:
ANO, dle zástupce projekce bude oceněna každá položka ve specifikaci vystrojení rozvaděčů.
Výše uvedené vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům
oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a
dodavatelům oznámeny.
S pozdravem
podepsal Mgr.
Mgr. Veronika Digitálně
Veronika Kloudová
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Mgr. Veronika Kloudová
smluvní zastoupení zadavatele
DABONA s.r.o.
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