Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel

Pardubický kraj

sídlo:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

zastoupený:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

IČO/ DIČ:

70892822/ CZ70892822

profil:

https://zakazky.pardubickykraj.cz

Zástupce pověřený organizací
zadávacího řízení:

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz

IČO:

64010082

sídlo:

Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most

Název veřejné zakázky:

Realizace úspor energie - Obchodní akademie Chrudim

Druh zakázky / řízení:

stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní

Zahájení řízení:

dne 9.11.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 19.11 2021
Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 16.11.2021 v 14:45:45 hod. žádost jednoho
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.
Dotaz: „Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Realizace úspor energie – Obchodní
akademie Chrudim“.
Jsou původní okna na výše uvedenou zakázku špaletová nebo zdvojená? Z podkladů projektové dokumentace tato informace nelze určit“.
Odpověď: Projektová dokumentace tyto informace uvádí. Každý výkres stávajícího stavu (výkresy D.1.1.3 D.1.1.9) obsahuje legendu bouraných výplní, kde je jednoznačně uveden typ stávajících oken určených k
vybourání.
Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.11.2021 v 08:51:55 hod. žádost jednoho
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.
Dotaz: „prosím o upřesnění materiálu vnitřních parapetů: - celomasivní; - dýhovaná DTD.“.
Odpověď: Vnitřní parapet bude zhotoven z bukového masivu, parapet s nosem, odstín shodný s oknem.
Informace uvedeny v aktualizovaném výkresu D.1.1.20 - Výpis výrobků - revize 2, který plně nahrazuje
předchozí verze výkresu.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.11.2021 v 14:59:21 hod. žádost jednoho
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.
Dotaz:: 1) „a) Ve výpisu výrobků je u „doplňkové konstrukce“ uvedeno, že okna mají být vybavena dubovým parapetem v odstínu
okna. Ale v rozpočtu je položka č.67 Deska parapetní buk masiv tl.20mm s transparentím lakem.
b)

Ve výpisech je nakreslený parapet s nosem. Můžeme použít i tento – viz. obrázek?

“.
Odpověď: a)

Vnitřní parapet bude zhotoven z bukového masivu v odstínu shodném s oknem.
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Informace ve výkresu D.1.1.20 - Výpis výrobků byla v tomto smyslu upravena, aby byla v souladu se
specifikací uvedenou v soupisu prací.
Upravený výkres D.1.1.20 - Výpis výrobků - revize 2 je v příloze a plně nahrazuje předchozí verze výkresu.
b) Na tvarovém provedení vnitřního parapetu s nosem zadavatel trvá. Profil navržený účastníkem tento
požadavek nesplňuje.

2) „Ve výpise výrobků je uvedeno že vnitřní žaluzie jsou definovány ve „Výpise zámečnických výrobků (D.1.1.22). Tento
výpis jsme v PD nenalezli“.
Odpověď: Specifikace vnitřních žaluzií byla doplněna do výkresu D.1.1.20 - Výpis výrobků na
straně 2. Upravený výkres D.1.1.20 - Výpis výrobků - revize 2 je v příloze a plně nahrazuje předchozí
verze výkresu.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato
nově končí dne 2.12.2021 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje

Mgr. Ing. Robert
Hebký

Digitálně podepsal Mgr. Ing. Robert Hebký
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64010082, o=Mgr.
Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář, ou=1,
cn=Mgr. Ing. Robert Hebký, sn=Hebký,
givenName=Robert, serialNumber=P322277
Datum: 2021.11.19 15:14:14 +01'00'

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce – zjednodušené podlimitní řízení
Název: „Realizace úspor energie - Obchodní akademie Chrudim“
Zadavatel: Pardubický kraj
Stránka 2 z 2

