V Ostravě dne 8. 7. 2019
Věc
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7
Zadavatel:
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 47813750
DIČ: CZ47813750
Veřejná zakázka:
Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy I.
Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon)
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-008925
Dne 1. 7. 2019 byla prostřednictvím elektronického nástroje doručena žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98
zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem
účastníkům zadávacího řízení, kteří byli vyzváni k podání nabídky a uveřejňuje je na profilu
zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html.
Žádost o vysvětlení ZD:
Součástí Vysvětlení č.4 jsou i výkazy výměr umístěné v adresáři „F_NÁKLADY“.
1) Některé výkazy výměr jsou zde duplicitní a shodné i obsahem (i když jsou jiná časová
data souborů).
2) U některých souborů výkazů výměr jsou rozdíly v obsahu.
3) Některé soubory v podadresáři "F_NÁKLADY\SO01,SO04,SO05_KOMPLET" chybí.
Podrobný popis s barevným zvýrazněním je přiloženém dokumentu WORD - Žádost o
vysvětlení 1 - příloha.
Příloha:
Součástí Vysvětlení č. 4 jsou i výkazy výměr umístěné v adresáři „F_NÁKLADY“.

1) Některé výkazy výměr jsou zde duplicitní a shodné i obsahem (i když jsou jiná časová data
souborů). Toto se týká souborů:
adresář: „F_NÁKLADY\SO_05_AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ“, název souboru:
„04_slepy_rozpočet_Areálové osvětlení“, (15.08.2017; 5:35)
je obsahově shodný s
adresář: „F_NÁKLADY\SO01,SO04,SO05_KOMPLET\Areálové osvětlení; název souboru
„04_slepy_rozpočet_Areálové osvětlení“, (01.09.1917; 10:53)
--------------------------------------adresář: „F_NÁKLADY\SO_04_KOMUNIKACE“, název souboru „SO 04 - Zpevněné
plochy slepý“, (16.08.2017; 14:38)
je obsahově shodný s
adresář: „F_NÁKLADY\SO01,SO04,SO05_KOMPLET\Zpevněné plochy“, název souboru
„SO 04 - Zpevněné plochy slepý“
--------------------------------------

adresář: „F_NÁKLADY\SO_01_DOMOV SESTER\SO01_ZT_výkaz“, soubory „1-1 ZTI
VV“, „1-3 ZTI CEPP VV“ a „1-4 ZTI VV“
jsou obsahově shodné s
adresář: „F_NÁKLADY\SO01,SO04,SO05_KOMPLET\ZTI“, soubory „1-1 ZTI VV“, „1-3
ZTI CEPP VV“ a „1-4 ZTI VV“
Které z těchto souborů a z kterého adresáře (názvy souborů umístěné do různých adresářů,
jsou shodné) máme použít pro tvorbu cenové nabídky a odevzdat je jako součást
nabídky, tak aby byla zaručena shoda mezi odevzdanými nabídkami?
2) U některých souborů výkazů výměr jsou rozdíly v obsahu:
adresář: „F_NÁKLADY\SO_01_DOMOV SESTER\SO01_ÚT VV“, soubor „EM2017-149UTD1 - ÚT,PLYN[zadání]“, (14.09.2017; 11:45)
je obsahově různý s
adresář: „F_NÁKLADY\SO01,SO04,SO05_KOMPLET\ÚT“, soubor „EM2017-149-UT Domov sester SN v Opavě - ÚPRAVY SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU DOMOV
SESTER [zadání]“, (01.09.2017; 10:59)
soubor „EM2017-149-UTD1 - ÚT,PLYN[zadání]“ soubor „EM2017-149-UT - Domov sester
SN v Opavě ...“
list „UT A V - Vytápění a větrání“
a) položky 53-58, 61-67, 71-74, 105-107, 122 a 151
(je zde podrobnější popis a specifikace)
b) položky 160 – 176
jiné počty ks

(bez specifikace)

položky 160 – 178
navíc jsou zde podle popisu vloženy položky 170 a 176

list „P - Plynová odběrná zařízení“
u položky č. 18 je podrobnější popis
Který z těchto souborů máme použít pro tvorbu cenové nabídky a odevzdat jej jako
součást nabídky?
3) V adresáři „F_NÁKLADY\SO01,SO04,SO05_KOMPLET“ chybí VV pro MaR:
adresář: „F_NÁKLADY\SO_01_DOMOV SESTER\SO01_ÚT VV“, soubor „MaR-VV-“.
V záhlaví tohoto Výkazu výměr je uvedeno: „SO07 Domov sester - nový zdroj vytápění“ a
list s položkami má název „Výkaz výměr kotelna m.č. 01.22“
Tento položkový výkaz výměr pro část MaR v adresáři
„F_NÁKLADY\SO01,SO04,SO05_KOMPLET“ chybí.
Je soubor „MaR-VV-“ odpovídající požadované součásti této veřejné zakázky správný a
bude tedy součástí cenové nabídky?

Vysvětlení ZD k dotazu č. 1:
Jedná se o duplicitu, v předložené nabídce bude použito 1x a zařazeno dle účastníkem
oceňovaných souborů.
Vysvětlení ZD k dotazu č. 2:
V předložené nabídce bude použit soubor EM2017-149-UTD1….
Vysvětlení ZD k dotazu č. 3:
Ano.

Zadavatel současně v souladu s § 99 odst. 2 zákona stanoví nově lhůtu pro podání
nabídek takto:
Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 18. 7. 2019.

S pozdravem
Digitally signed
Ing.
by Ing. Zuzana
Hierschová
Zuzana
Date: 2019.07.08
Hierschová 13:19:53 +02'00'

Ing. Zuzana Hierschová
Hi – 2 ing, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatel

