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název:
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STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města
00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se
k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„SPORTOVNÍ AREÁL UL. LEONOVOVA,
KARVINÁ-HRANICE“
Dotazy zájemce č. 1:
dotaz č.1
SO 11 Veřejné osvětlení
Sadové svítidlo LED do 41W TK do 3200K - instalace na BM6, viz situace a TZ,
31 M Xe02
včetně zdroje
Silniční svítidlo LED do 80W TK do 3200K typ a výkon dle výpočtu - instalace na
32 M 31
BM 10, viz situace a TZ, včetně zdroje
Svítidlo reflektor LED do 220W TK 4000K typ a výkon dle výpočtu - instalace na
33 M Xe04
oplocení 8m,
•

kus

27,000

kus

31,000

kus

16,000

Žádáme o dodání světelně technického výpočtu pro SO 11, na který se odkazují tyto položky.

dotaz č.2
SO 09 Mobiliář+SO 8.6 WORKOUT
Výše uvedené objekty mají ve výkazu výměr zcela totožné položky se stejnou výměrou, popisem, poznámkou.
• Žádáme o revizi výkazů výměr výše uvedených položek a případnou opravu nebo vysvětlení proč
tomu tak je.

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 1:
Dotaz č. 1 SO 11 Veřejné osvětlení
Položky svítidel u nichž je psáno typ a výkon dle výpočtu je myšleno, že dodavatel provede výpočet dle podmínek v TZ
a nabídne dodávku konkrétních výrobků, ne že musí dodat svítidla použitá v našich výpočtech. V rámci veřejné
soutěže nemůžeme požadovat dodávku konkrétního výrobku, není-li pro ni nějaký zásadní objektivní důvod.
Požadavky osvětlení dle TZ
Parkovací plochy
Pumptrack, ostatní pěší komunikace
Plocha fotbalového hřiště

P4-P5
P5
Emin 50lx

V TZ k dané problematice dále uvádíme:
Pro ověření dosažitelnosti tříd osvětlení byly použita svítidla Schréder Teceo pro silniční část, Thorn
Avenue D2 LED pro sadovou část a Thorn Areaflood Pro pro osvětlení hřiště. V rámci RDS (viz požadavky
správce) je nutné provést výpočet pro aktuální sortiment svítidel na trhu, přičemž konkrétní dodávku
musí schválit správce VO.
Dotaz č. 2 SO 09 Mobiliář + SO 8.6 Workout
V rámci SO 09 Mobiliář jsou vadně uvedeny duplicitní položky z SO 8.6.
Posíláme opravený výkaz výměr – objekt 08.6. Workout zůstává beze změny, objekt SO 09 je revidován v rozsahu
položek spodní stavby tzn. základových prvků.

Obecně platné pravidlo:
Pokud zadávací dokumentace, technická specifikace či jiné doklady obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je
taková specifikace brána pouze jako typová. Je přípustné veškerý takto specifikovaný materiál nahradit jiným
ekvivalentem, u kterého dodavatel garantuje, že bude mít minimálně shodné vlastnosti, funkcionalitu, technické a
kvalitativní parametry, a že neovlivní funkčnost navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálu a zajistí
dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů.

Dotaz zájemce č. 2:
Na základě odpovědi na dotaz v dodatečných informacích č. 4. žádáme, prosím, o doplnění dokumentace o knihu
svítidel nebo o uvedení referenčních výrobků svítidel.

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce:
Všechny potřebné technické údaje ke svítidlům jsou uvedeny v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr. Kniha
svítidel není součástí realizační dokumentace, referenční výrobky nelze uvést vzhledem k charakteru soutěže.
Nejedná se o prostory s konkrétním architektonickým záměrem, který by vyžadoval dodržení vzhledového výrazu
svítidel.

Další sdělení zadavatele:
1) V zadávací dokumentaci, článek 26 – Podání nabídek, je uveden odkaz na bližší informace ohledně
elektronického nástroje, a to následovně:
Bližší informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na https://www.vhodne-uverejneni.cz, včetně
návodu k použití a kontaktu na uživatelskou podporu.
Potřebné informace ohledně elektronického nástroje E-ZAK hledejte proklikem ikony E-ZAK v pravém
dolním rohu, případně zadáním přímého odkazu: https://www.ezak.cz/.
2) Dodatečné informace č. 4, uveřejněné dne 04. 03. 2020 mají v hlavičce dokumentu chybu v psaní, kdy jsou
nedopatřením označeny pořadovým číslem 2. Z dalších dostupných údajů je zřejmé, že se jedná o dodatečné
informace k zadávacím podmínkám č. 4.
Dle § 579 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník:
„Chyby v psaní nebo počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný.“
V Karviné dne 05. 03. 2020
S pozdravem

Miroslav
Švancar
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