„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

Veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži –
Parkovací dům na ulici Havlíčkova“
zakázka spolufinancována z 11703 - Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro
místní rozvoj, identifikační číslo: 117D03B000410, identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006681
Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a
příjemce IROP, vydání 1.13., platné od 15.10.2019, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“).

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)
zakázka je rozdělena na 2 části

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je
zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění
požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako
Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě
zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení
zadávací dokumentace požádal.
Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 016/20/K

V Brně, dne 20.1.2020

Věc: Veřejná zakázka:
„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“
Vysvětlení zadávací dokumentace (11)
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by
spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek,
postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.
Dotaz č. 80:

Ve výkazu výměr je uvedena dodávka a montáž výtahu jako jedna kompletová položka
(kompletní provedení dle PD). Z této dokumentace ovšem není zcela zřejmé, co
všechno má být v této položce obsaženo. V technické specifikaci výtahu jsou uvedeny
„Nezahrnuté položky“ s následujícím textem:
„Po finálním usazení šachetních dveří do dveřních otvorů, nejsou součástí dodávky
KONE požární ucpávky ani finální začištění spáry mezi rámem šachetních dveří a
hrubým dveřním otvorem“.
Tyto nezahrnuté položky nejsou v přiloženém výkaze výměr uvedeny. Mají být tedy
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součástí uvedeného kompletu? S kolika požárními ucpávkami se má počítat?
Dále je zde uvedeno (dodavatelé výtahů to tak mívají), že záruční doba 5 let platí pouze
za předpokladu, že bude se společností, jež výtah dodává (v této specifikaci je zmíněna
firma KONE), uzavřena servisní smlouva platná minimálně po dobu záruky. Jak tedy
bude tato servisní smlouva řešena? Bude ji řešit samostatně investor s firmou, která
bude výtah skutečně dodávat? Nebo má být tato servisní smlouva po dobu záruční
doby zahrnuta do ceny kompletu výtahu
Odpověď č. 80: Dodávka výtahu je předmětem plnění veřejné zakázky. Každý dodavatel si určuje
vlastního, odborně způsobilého dodavatele výtahu, požadavky a specifikace uvedené
v projektové dokumentaci slouží k určení standardu.
- Požární ucpávky – nebudou, jelikož je výtah součástí požárního úseku schodiště
- Začištění spáry – Projekt počítá, že konkrétní dodavatel výtahu bude vybrán před
prováděním výtahové šachty, kvůli stavební připravenosti. Výtahová šachta je
provedena železobetonová v pohledové kvalitě s požadavkem na přesnost, tak aby
nebylo nutné provádět začištění spáry mezi rámem šachetních dveří.
- Servisní po dobu záruční doby (60 měsíců) je součástí díla a pokud ho dodavatel
nebude zajišťovat sám, sjedná si ho u dodavatele výtahu dle vlastního uvážení.
Odpovědí č. 80 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

S pozdravem
Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele
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