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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6
Zadavatel na základě níže uvedených žádostí v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tímto
dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Sportovně
rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. infrastruktury“ zadávané v otevřeném řízení.
Žádost o vysvětlení č. 1
Dle Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace, odst. 9.1., Zhotovitel
poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí příslušné části
díla bez vad a nedodělků objednatelem (bez výhrad), s výjimkou záruční doby na dodaný
spotřební materiál, která činí 24 měsíců, nestanoví-li výrobce takovéhoto materiálu anebo
zařízení záruční dobu delší.
Domníváme se, že Zadavatel jedním bodem sjednotil dvě věci, které spolu nesouvisí. Záruku v
délce 24 měsíců, by měl Zhotovitel poskytnout na technologické prvky (stroje a zařízení), které
mají samostatný záruční list, na které výrobce, dovozce nebo zhotovitel poskytuje záruku právě
v min. délce 24 měsíců. Kdežto u spotřebního materiálu se jedná o prvky podléhající
přirozenému opotřebení (např. žárovky, zářivky, těsnění, gumičky, sondy apod.) jejichž
životnost může být kratší než 24 měsíců a potřeba jejich výměny není považována za vadu na
díle nebo vadu na zařízení.
Tímto žádáme Zadavatele o opravu návrhu smlouvy, kdy bude požadovat záruční dobu v délce
24 měsíců pouze na technologické prvky (stroje a zařízení), nestanoví-li výrobce takovéhoto
zařízení záruční dobu delší a naopak potřebu výměny spotřebního materiálu nebude považovat
za vadu na díle nebo na zařízení.
Vysvětlení k žádosti č. 1
Zadavatel požaduje, aby realizované dílo (tedy stavba včetně strojů a zařízení), vykazovalo jako
celek dostatečnou kvalitu, která se pak významně odráží v nákladech životního cyklu. Z tohoto
důvodu v čl. 9.1. smlouvy o dílo, která tvoří součást zadávací dokumentace, výslovně stanovuje
záruku na dílo (tedy stavbu včetně strojů a zařízení v ní umístěných) po dobu 60 měsíců.
Výjimku tvoří pouze tzv. spotřební materiál, kde stanovuje zadavatel záruku v minimální délce
24 měsíců, přičemž záruka v daném případě není totéž, co doba životnosti konkrétního
spotřebního materiálu. Závada způsobená skončením životnosti spotřebního materiálu v době
trvání záruky nebude zadavatelem posuzována jako reklamační závada.
Z tohoto důvodu zadavatel nebude měnit ani nijak upravovat znění odstavce 9.1. Smlouvy o
dílo, která tvoří součást zadávací dokumentace.
Žádost o vysvětlení č. 2
SO 102 krytý bazén-měření a regulace, výkres D1J_M_104_Půdorys 1.PP obsahuje rozvaděč
RK1:
Z předešlých dodatečných informací víme, že se jedná o rozvaděč, který je součástí
dokumentace PS 105-Plynové kondenzační kotle a není součástí předmětu plnění této veřejné
zakázky. Avšak pro správnou funkci a kompatibilitu systémů MaR bychom potřebovali vědět v

jakém systému je nebo bude rozvaděč RK1. Je to důležité k následnému naprogramování a
oživení tohoto rozvaděče.
Prosíme o doplnění této informace.
Vysvětlení k žádosti č. 2
Je předpoklad, že v rozvaděči RK1 pro kotelnu bude stejný řídící systém (PLC) jako v rozvaděči
MaR pro bazénovou technologii, protože na vše má být vytvořena nadřazená vizualizace.
V rozpočtu pro kotelnu je volně programovatelný automat, není jasně daný výrobce nebo typ
PLC.
Prodloužení lhůty pro podání nabídek
S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením
nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo
prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.
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