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advokat@hebky.cz

IČO:
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Název veřejné zakázky:

„Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM
a ubytovny“

Druh zakázky / řízení:

stavební práce / malého rozsahu

Zahájení řízení:

dne 25.2. 2019 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V Mostě, dne 7.3. 2019
Zadavatel obdržel dne 5.3. 2019 prostřednictvím profilu následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže
uvedené vysvětlení.
1) „Dobrý den, tímto prosím o vysvětlení ZD na akci „Realizace úspor energie – areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM
a ubytovny“
V technické zprávě na str. 9 je uveden požadavek na vybavenost oken v přízemí protislunečními fóliemi. Prosíme o uvedení referenčního
výrobku. Jde tu o soubor mnoha vlastností, které mají fólie splňovat, a my jako uchazeči nemáme tušení, který konkrétní výrobek tyto
všechny vlastnosti splní. Když už bychom objevili na trhu výrobek, který se svými vlastnostmi přibližuje k požadovaným, neznáme toleranci,
ve které se každá jednotlivá vlastnost může pohybovat. Jako příklad můžeme uvést požadovanou vlastnost "snížení sluneční energie o
80%", kde nevíme, jestli vyhovíme hodnotou 77% nebo 83%... a tak podobně u každé další požadované vlastnosti. Dále upozorňujeme
na to, že již vlastní zasklení bez fólií má svůj prostup, absorpci a odraz pro sluneční energii, viditelné spektrum a UV záření.
Chceme se tedy ujistit, zda uvedené vlastnosti platí pro prosklení jako celek nebo jen pro fólie.
Prosíme tedy o uvedení referenčního výrobku, tolerancí vlastností a uvedení, zda se vlastnosti týkají jen fólie nebo celého zasklení.“.
Odpověď:
S ohledem na dodržení zásad uvedených v § 6 ZZVZ, zejména pak zákazu diskriminace zadavatel uvádí, že
k zaslané žádosti o vysvětlení nelze uvést konkrétní referenční výrobek, byť by byl uveden jako příklad.
Požadované vlastnosti se týkají pouze folie. Jedná se o exteriérové (venkovní) protisluneční fólie, které se
instalují se na vnější stranu skla z exteriéru. Zadavatel upřesňuje, že požadované vlastnosti např. "snížení
sluneční energie o 80%" je předepsáno jako minimální, tzn. 77% je nevyhovující.
2) „Dále prosím o informaci, zda otvírání obálek bude veřejné.“.
Odpověď:
Otevírání obálek je neveřejné.

V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením, resp. upřesněním zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje
lhůtu pro podání nabídek, kdy nová lhůta činí 20.3. 2019 do 10.00 hod.
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje

Mgr. Ing. Robert Hebký
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