„Střední zdravotnická škola Kroměříž – zateplení budovy školy

Veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná podle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon):

„Střední zdravotnická škola Kroměříž – zateplení budovy
školy“
zakázka je spolufinancována v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP),
registrační číslo projektu: není přiděleno
Zakázka je zadávána veřejným zadavatelem postupem podle zákona za dodržení „Zadávání
veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020“ (dále jen „Pravidla“) verze 7.0 účinná od 24.8.2017
ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

podlimitní režim – zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ)

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. 226/18/K

V Brně, dne 15.5.2018

Věc: „Střední zdravotnická škola Kroměříž – zateplení budovy školy“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)
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. 1:

Ve VV 2018-009 -SŠ KM-zateplení-ZADÁNÍ VZ s VV1.xlsx je uvedeno pod položkou
č. 103 Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč. uložení… (rozsah prací
bude upřesněn investor ve smlouvě o dílo)
hod 350
Žádáme o vysvětlení/sdělení/upřesnění - o jaké zařízení a nábytek atd. se jedná a co je
přesně předmětem této položky

Odpověď č. 1: Jedná se o vystěhování a zakrytí veškerého kancelářského a školního nábytku,
odborných pomůcek a zařízení a následné uvedení do původního stavu, a to ve všech
dotčených místnostech - učebnách, odborných učebnách, kabinetech a kancelářích,
dále o zakrytí koberce a sedacího zařízení v aule a na chodbách a následné uvedení do
původního stavu. Žádáme také o zakrytí a ochrany vybavení tělocvičny.
Odpovědí č. 1 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98
zákona.

Dotaz č. 2:

V kvalifikační dokumentaci je uvedeno:

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel prostřednictvím společnosti S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a,
620 00 Brno, IČ 25526171
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6.5. Který v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. k) zákona předloží vzorky,
popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání.
Požadavky zákona a zadavatele na toto kritérium technické kvalifikace a způsob jeho
prokázání
6.5.1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odst. 5 zákona stanovuje rozsah
požadovaných informací a dokladů pro toto kritérium technické kvalifikace takto:
➢ dodavatel ve své nabídce předloží vzorky zboží určeného k dodání. Budou
předloženy následující vzorky podle tabulky „Technická specifikace
výrobků":
• LOP - výplně otvorů (pol. 14)
• Vchodové dveře - hliník (pol. 23)
V tabulce „Technická specifikace výrobků“ je však požadavek na 3 vzorky a to pol.č
14, 23 a 33.
Kolik vzorků tedy požadujete předložit?
Žádáme Vás o vyjasnění výše uvedených nesrovnalostí.
Odpověď č. 2: Budou předloženy 2 vzorky podle odst. 6.5.1. Kvalifikační dokumentace. Položka č. 33
v tabulce „Technická specifikace výrobků“ se zcela ruší.
Odpovědí č. 2 došlo ke změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel
proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 2.

Informace č. 1: Zadavatel provedl drobné úpravy v textu smlouvy a přílohou posílám opravený text
smlouvy. Změny v textu jsou vyznačeny červeným písmem.
Informací č. 1 došlo ke změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel
proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 2.

Informace č. 2: Na základě poskytnutých informací prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek
do 29.5.2018 do 10,30 hod. V souvislosti s tím se mění některá ustanovení Zadávacích
podmínek takto (uveden nový text):
4.4.2. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele
Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu
s ustanovením § 98 odst. 3 zákona nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek, tj. nejpozději do 18.5.2018, 23,59 hod.
7.2. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 53 odst. 1
zákona a je stanovena na 16 pracovních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do
29.5.2018 do 10,30 hod., a to na adresu zastupujícího zadavatele.
8.1. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami bude jednokolové v návaznosti na odst. 7.1. této Zadávací
dokumentace. Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno dne 29.5.2018 v 10,30 hod. na adrese
zastupujícího zadavatele, Kaštanová 123a, Brno.
Změny budou zveřejněny v souladu se zákonem.
S pozdravem

podepsal
Ing. Eliška Digitálně
Ing. Eliška Kudělková
2018.05.15
Kudělková Datum:
08:59:21 +02'00'

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel prostřednictvím společnosti S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a,
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