V Ostravě dne 5. 8. 2019
Věc
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13
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 26. 7. 2019 a dne 29. 7. 2019 byly prostřednictvím elektronického nástroje
doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky,
ke kterým 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:
Žádáme o potvrzení, že součástí díla má (nebo případně nemá) být dodávka a montáž vybavení a spotřebičů podle
specifikace Tabulky truhlářských výrobků, na kterou odkazuje text položek výkazu výměr.
Současně žádáme o upřesnění požadovaného standardu (např. Electrolux, Zanussi....)

Žádost o vysvětlení ZD č. 8
Text položek výkazu výměr v části „766 – Konstrukce truhlářské“ v SO.01.1 (položky 93 –
99) a v SO 01.3 (položky 70 – 76) odkazuje na přílohu „29 Tabulky truhlářských výrobků“, ve
složce SO 01 STAVEBNÍ, v níž je podrobně specifikováno vybavení jednotlivých linek.
Vybavení: dřezy, 10 l ohřívače vody (umístěné pod linkami), baterie, odpadkové koše, LED
pásky zabudované na spodní hraně horních skříněk.
Spotřebiče: trouba, digestoř, varná deska, pračka, sušička, lednička
Žádáme o potvrzení, že součástí díla má (nebo případně nemá) být dodávka a montáž
vybavení a spotřebičů podle specifikace Tabulky truhlářských výrobků, na kterou odkazuje
text položek výkazu výměr. Současně žádáme o upřesnění požadovaného standardu (např.
Electrolux, Zanussi....)
Vysvětlení ZD:
Zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele Soupis prací dodávek a služeb, který výše
uvedené dotazy zohledňuje.
Žádost o vysvětlení ZD:
Žádost o vysvětlení č. 9 - týká se výkazů výměr Vzduchotechniky
1) Výkaz výměr „BDS_OPAVA_SO 01.1_VV.xls“
a) List „Rozpočet“, položka 1.5.4. Ve všech výkazech je u všech příslušných položek
uvedena v sloupci „K“ s názvem „Hmotnost“ hodnota „0,00“. Výjimkou je výkaz výměr
„BDS_OPAVA_SO 01.1_VV.xls“, v němž pravděpodobně nedopatřením zůstala u položky
1.5.4 Kruhové stříšky KS-2-100 hodnota 1,00. Toto se pak promítá do listu Rekapitulace,

buňky D7. Jedná se o drobnou formální chybu, která však způsobí nepřesnost v celkovém
součtu.
OPRAVA: Hodnotu 1,00 v buňce „K113“ nahradit hodnotu 0,00.
b) List „Rozpočet“, položka 1.1.2 RSK 160 Pro uvedenou položku chybí v buňce „F6“ vzorec.
Je zde číslice nula. Správně by zde mělo být „=D6*E6“.
OPRAVA: doplnit do buňky F6 vzorec „=D6*E6“.
c) List „Rekapitulace“ V řádku 10 „Dodávka celkem, Montážní náklady“,je v buňce „C10“
pevná hodnota „0“. Správně zde má být vzorec “=SUMA(C5:C9)“
OPRAVA: doplnit do buňky C10 vzorec „=SUMA(C5:C9)“.
2) Všechny tři výkazy výměr pro vzduchotechniku:
„BDS_OPAVA_SO 01.1_VV.xls“, „BDS_OPAVA_SO 01.3_VV“ a „BDS_OPAVA_SO
01.4_VV“
a) List „Rekapitulace“, řádek „Základ a hodnota DPH 21%“ V buňce B27 je pevná hodnota
„0“. Správně zde má být odkaz na buňku „C26“ a tedy vzorec „=C26“, aby se dopočítala DPH
do buňky „C27“.
OPRAVA: doplnit do buňky B27 vzorec „=C26“.
b) List „Rekapitulace“, řádek „Základ a hodnota DPH 15%“ V buňce B28 je zbytečný vzorec,
který odkazuje na buňky, které jsou ve vztahu na 15%ní DPH irelevantní. Zde může být
uvedena hodnota „0“, jelikož celý předmět díla je v sazbě DPH 21%.
OPRAVA: do buňky B27 vepsat hodnotu „0“.
S ohledem na Zadávací dokumentaci, text čl. 6.3. „Způsob zpracování nabídkové ceny“,
žádáme o úpravu výkazů výměr Vzduchotechniky včetně doplnění vzorců tak, aby byly
korektní a umožnily správně vyhodnotit jednotlivé nabídky.
Případně žádáme o informaci, zda uchazeč může v uvedených výkazech opravy provést
sám a současně barevně zvýraznit buňky, v nichž budou změny provedeny
Vysvětlení ZD:
Zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele Soupis prací dodávek a služeb, který výše
uvedené dotazy zohledňuje.
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 16. 8. 2019.
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