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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
k veřejné zakázce „Stavební úpravy sociálního zázemí tělocvičny ZŠ Dukelská, Příbor“ 

 

Vážení, 

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
i když se v tomto případě jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, vysvětluje zadavatel 
zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce. 

 

 

Dotaz uchazeče č. 1: 

V položkovém rozpočtu je v oddíle M21 Elektromontáže – položka č. 178 – Úprava stávajícího 
rozvaděče – soubor 1. Ve výkrese elektroinstalace je uvedeno: „zásuvkové a silové rozvody 
budou jištěny v příslušných rozvaděčích“. Zadávací dokumentace neobsahuje výkres rozvaděče 
a ani v rozpočtu není uvedena specifikace úpravy stávajícího rozvaděče, na základě kterého by 
bylo možné předmětnou položku nacenit. Žádáme tímto uctivě o zveřejnění výkresu rozvaděče 
a podrobnější položkový rozpočet k úpravě stávajícího rozvaděče tak, aby všichni uchazeči 
o předmětnou zakázku měli stejné podmínky k vytvoření cenové nabídky. 

Odpověď zadavatele: 

Vnitřní silnoproudé rozvody budou připojeny na stávající rozvaděč na chodbě přiléhající 
k šatnám. Detail řešení bude upřesněn při realizaci. Pro rovný přístup ke všem uchazečům 
zadavatel rozhodl, že bude použita řízená cena položky č. 178 „Úprava stávajícího rozvaděče“ 
ve výši 4.000,00 Kč/soubor bez DPH. 

 

 

Dotaz uchazeče č. 2: 

Ve výkrese elektroinstalace je uvedeno: “Pro světelné obvody bude použit celoplastový kabel 
typové řady CYKY / CYKYLO – J 3x1,5mm2“. Rozpočet neobsahuje tuto položku a nejsme si jisti, 
že kabeláž elektroinstalace odpovídá skutečně požadovaným rozvodům. Ve výkrese není 
zakresleno zokruhování jednotlivých rozvodů. Žádáme tímto uctivě o doplnění výkresové 
dokumentace a rozpočtu tak, aby všichni uchazeči o předmětnou zakázku měli stejné podmínky 
k vytvoření cenové nabídky. 
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Odpověď zadavatele: 

Kabeláž je uvedena v rozpočtu pod jednou položkou č. 177 „Kabel CYKYLO 3x2,5 mm2“ v délce 
115 m. Zadavatel si je vědom skutečnosti, že jednotková cena bude v případě použití kabelu 
CYKY / CYKYLO – J 3x1,5mm2 nadhodnocená. 

 

 

Dotaz uchazeče č. 3: 

V položkovém rozpočtu je v oddíle M21 Elektromontáže – položka č. 173 – Svítidlo stropní kus 
10. Ve výkrese elektroinstalace je uvedeno: „Svítidla- umístění svítidel - přisazená na strop 
místnosti“. Z projektové dokumentace a ani z rozpočtu nejsou zřejmé požadavky investora na 
svítidla. Žádáme tímto uctivě o podrobnou specifikaci (tvar a velikost svítidla, typ zdroje, …) 
svítidel tak, aby všichni uchazeči o předmětnou zakázku měli stejné podmínky k vytvoření 
cenové nabídky. 

Odpověď zadavatele: 

V upravovaných prostorách bude umístěno 10ks přisazených stropních svítidel s matnou 
úpravou skla, bez reliéfu, průměr svítidla 30cm, včetně zdroje LED 7W neutrální nebo teplá. 

Referenční typ svítidla viz foto: 

  

 

 

 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek 

Vzhledem k tomu, že shora uvedenými úpravami došlo ke změně zadávacích podmínek, 
zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 09.06.2017 do 11:00 hod. 

 

 

 

Za zadavatele: Ing. Ivo Kunčar, OISM, MÚ Příbor 
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