VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
Název veřejné zakázky:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice –
pavilon C (kuchyň)

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Otevřené nadlimitní řízení

Název zadavatele:

Město Šlapanice

Sídlo zadavatele:

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO zadavatele:

00282651

Právní forma zadavatele:

801 - Obec nebo městská část hlavního města
Prahy

Zastoupení:

Mgr. Michaela Trněná, starostka

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.slapanice.cz

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(„zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu
nebo doplnění zadávací dokumentace takto:
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:
Dotaz:
Zadávací dokumentace v části 12.2. POŽADAVKY NA TECHNICKÝ STANDARD
NĚKTERÝCH VÝROBKŮ, v bodě 12.2.1., odkazem na přílohu č. 4 Zadávací dokumentace
stanovil požadavky na technický standard některých výrobků spadající do gastro technologie.
Současně je přílohou č. 2 zadávací dokumentace Projektová dokumentace včetně výkazu
výměr, kde v části PD_VV_Stavba část 2_VV_SO 01 Stavba_D.2 dokumentace technický,
technologických zařízení je příloha č. 1 Technický standart, která však obsahuje některé další
požadavky oproti příloze č. 4 zadávací dokumentace, konkrétně v pozici č. 108:
Součástí nabídky musí být:
- výrobcem vydaný produktový list s přesnou specifikací parametrů nabízené myčky
- výrobcem vydaný technický list s přesnými rozměry nabízené myčky
Žádáme zadavatele o dodatečnou informaci, která charakteristika technického standardu je
závazná pro podání nabídky.
Odpověď:
Účastník je povinen prokázat výrobce vydaným technickým listem či produktovým listem (pro
vyloučení pochybností uvádíme, že název dokumentu není podstatný), ze kterého bude
plynout splnění všech požadavků stanovených zadavatelem na požadované zařízení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:
Dotaz:
Zadávací dokumentace v části 12.2. POŽADAVKY NA TECHNICKÝ STANDARD
NĚKTERÝCH VÝROBKŮ, v bodě 12.2.1., odkazem na přílohu č. 4 Zadávací dokumentace
stanovil požadavky na technický standard některých výrobků spadající do gastro technologie.
Účastník je povinen jako součást nabídky předložit technické listy či certifikáty prokazující
splnění uvedených požadavků. Současně je přílohou č. 2 zadávací dokumentace Projektová
dokumentace včetně výkazu výměr, kde v části PD_VV_Stavba část 2_VV_SO 01 Stavba_D.2
dokumentace technický, technologických zařízení je příloha č. 1 Technický standart, která
v posledním odstavci textu uvádí: „Předložením technické specifikace dle zadávací
dokumentace uchazečem nabízeného plnění, a to s uvedením parametrů a vlastností
(zejména se o předložení originální technické dokumentace, vydané výrobcem dané
technologie, ze které vyplývá splnění technických parametrů, tyto dokumenty mohou být i
v anglickém nebo německém jazyce) tak, aby bylo možné posoudit a vyhodnotit, zda nabízené
plnění splňuje předepsané zákonné požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách.“
Domníváme se správně, že tento text doplňuje bod 12.2.1. a jde o specifikaci technických listů
či certifikátů prokazujících splnění uvedených požadavků?
Odpověď:
Zadavatel potvrzuje domněnku účastníka.
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:
Dotaz:
Zadávací dokumentace v části 8.3.2. Technická kvalifikace specifikuje požadovanou
minimální úroveň k jejímu prokázání. Současně je přílohou č. 2 zadávací
dokumentace Projektová dokumentace včetně výkazu výměr, kde v části PD_VV_Stavba část
2_VV_SO 01 Stavba_D.2 dokumentace technický, technologických zařízení je příloha č. 1
Technický standart, která v předposledním odstavci textu uvádí: „Uchazeč předloží seznam
významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech před zahájením tohoto
výběrového řízení s uvedením ceny bez DPH, předmětem dodávek bude gastrotechnologie
obdobného charakteru (dodávka včetně montáže), přičemž celková hodnota všech uvedených
dodávek byla alespoň ve výši 15 mil. bez DPH a alespoň jedna z nich ve výši 6,5 mil. bez DPH.
Přílohou seznamu bude osvědčení o řádném provedení zakázky včetně identifikačních údajů
a kontaktu na zodpovědnou osobu, u které je možné referenční zakázky ověřit.“
Žádáme zadavatele o dodatečnou informaci, zda jde o doplnění bodu 8.3.1. zadávací
dokumentace nebo se text dostal do přílohy omylem.
Odpověď:
Tento text je v zadávacích podmínkách omylem. Ve vztahu k způsobilosti a kvalifikaci
účastníka se uplatní výhradně kapitola 8 Zadávací dokumentace.
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:
Dotaz:
Zadávací dokumentace v části Návrh smlouvy o dílo v bodě 3.8. definuje obsah ceny: „Cena
rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který
určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění,
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dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné,
elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných
hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu
věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení
identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.“
Žádáme zadavatele o dodatečnou informaci, zda máme o tyto položky doplnit oceněný výkaz
výměr nebo tyto náklady zohlednit v cenách položek uvedených v předloženém výkazu výměr,
který je neobsahuje.
Odpověď:
Účastník není oprávněn doplňovat oceněný výkaz výměr o nové položky. Uvedené tak
promítne do položek, které jsou obsaženy ve výkazu výměr.
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:
Dotaz:
Zadávací dokumentace v části 12.3. Harmonogram, bodě 12.3.1. požaduje, aby byl
harmonogram zpracován tak, aby neomezil provoz stávající kuchyně. Nikde není uvedeno, co
tím má zadavatel na mysli, nejsou uvedeny podrobnosti k provozu kuchyně, kdy je kuchyň v
provozu a zda v této době není možné provádět žádné stavební práce nebo pouze práce na
stávající kuchyni
Žádáme zadavatele o dodatečnou informaci, jaké práce na kterých objektech, v jakém rozsahu
je možné provádět.
Odpověď:
Zadavatel k tomuto již vydal Vysvětlení č. 2, jehož znění přikládá ještě jednou.
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že dle čl. 4.4. SoD musí být harmonogram
zpracován tak, aby nebyl narušen provoz stávající kuchyně. Zadavatel výslovně uvádí, že
součástí předmětu veřejné zakázky je taktéž propojení starého provozu s provozem novým,
přičemž toto propojení nelze provést za provozu stávající kuchyně. Zadavatel proto uvádí, že
účastníci musí vzít v potaz běžný provoz kuchyně po dobu školního roku.
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že provoz kuchyně je realizován standardně
v průběhu školního roku, kdy probíhá školní docházka. Účastník může realizovat stavební
práce v jakémkoliv rozsahu, pokud toto nebude mít vliv na provoz stávající kuchyně. V této
fázi nelze přesně specifikovat konkrétní práce, které realizovat lze a které nikoliv.
V Brně dne 1. 4. 2019
JUDr. Michal
Šilhánek

Elektronicky
podepsal(a)
JUDr. Michal
Šilhánek
Datum:

______________________
Město Šlapanice
Zastoupena společností
Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek, jednatel
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