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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7
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
Žádáme o upřesnění, které z položek a z kompletů výkazu výměr soutěžené stavby spadají pod
kvalifikační požadavek finančního objemu bazénové technologie.
Vysvětlení k žádosti č. 1
Zadavatel v čl. 5 odst. 4 písm. a)4 zadávací dokumentace stanovil jako jedno z kritérií prokázání
technické kvalifikace:
„a4) alespoň 3 stavby, které obsahovaly dodávku a montáž kompletní bazénové technologie
(nejméně 3 samostatných úpraven vody na každé stavbě) pro celoročně provozované
plavecké areály ve finančním objemu těchto prací min. 10 mil. Kč bez DPH , přičemž u
každé této zakázky byla celková vodní plocha min. 250 m2 a objem vodní plochy min. 275
m3 a jednalo se o filtraci v systému praní filtrů kombinace voda – vzduch, jako filtrační
materiál aktivované skelné filtrační medium a to v celkovém množství na každé stavbě
nejméně 10 tun a desinfekce prostřednictvím středotlakých UV lamp.“.
Zadavatel má za to, že pojem "kompletní bazénová technologie" je dostatečně určitý
pro stanovení zařízení, které lze pod tento pojem zahrnout. Pokud by měl zadavatel blíže
specifikovat tento pojem odkazem na příslušnou část zadávací dokumentace na tuto veřejnou
zakázku, pak by se jednalo o dodávky a montáže odpovídající položkám soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) v PS 101 bazénová
technologie. Zadavatel ovšem zdůrazňuje, že v rámci prokázání shora uvedeného kritéria
technické kvalifikace nepožaduje, aby předmětná bazénová technologie, kterou bude dodavatel
prokazovat splnění tohoto kritéria technické kvalifikace, přesně odpovídala položkám soupisu
prací v PS 101, ale aby je jednalo o kompletní bazénovou technologii odpovídající parametrům
obsaženým v zadávací dokumentaci.
Žádost o vysvětlení č. 2
K rozvaděčům silnoproudé elektroinstalace „rozvaděč diagnostiky NO“ a „rozvaděč RC“ nejsou
k dispozici samostatné výkresy – schémata. Žádáme o jejich doplnění.
Vysvětlení k žádosti č. 2
Jedná se o typové výrobky, které souvisí s celkovou dodávkou jednotlivých zařízení. Schéma
dodá vybraný dodavatel dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci.
Žádost o vysvětlení č. 3
Ve výkazu výměr pro ZTI je položka na řádku č. 187.
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Dodávky podtlakové kanalizace jsou položkově vyspecifikovány v řádcích nad nebo pod touto
položkou. Co má položka č. 21 obsahovat? Žádáme o vysvětlení.
Vysvětlení k žádosti č. 3
Položka č. 187 je celková cena za dodávku materiálu pro podtlakovou kanalizaci. Položky na
řádcích 171-185 jsou pouze rozepsané položky pro komplet položku řádku 187. V soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) je vymazán
součtový vzorec dílčích položek. Opravený soupis prací „SO 102 D141 ZT_SO102_VV_R2.xlsx“ je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádost o vysvětlení č. 4
Ve výkazu výměr pro ZTI, řádek 213 v oddíle „protipožární manžety na potrubí kanalizace“ jsou
položky dodávky (č. 33, 34, 35) a položka montáže č. 36. Množství v těchto položkách se
neshoduje, chybí montáž pro 1 ks manžety DN 200. Žádáme o upřesnění.
Vysvětlení k žádosti č. 4
Ve výkazu je chybný součet jednotlivých protipožárních prostupek – správně má být 10 ks.
V soupisu prací bylo opraveno, přičemž opravený soupis prací „SO 102 D141 ZT_SO102_VV_R2.xlsx“ je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádost o vysvětlení č. 5
Ve výkazu výměr pro ZTI, řádek 132 v oddíle „protipožární manžety na potrubí kanalizace“ jsou
položky dodávky (č. 45, 46) a položka montáže č. 47. Množství v těchto položkách se
neshoduje, chybí montáž pro 65 ks manžety. Žádáme o upřesnění.
Vysvětlení k žádosti č. 5
Ve výkazu je chybný součet jednotlivých protipožárních prostupek – správně má být 87 ks.
V soupisu prací bylo opraveno, přičemž opravený soupis prací „SO 102 D141 ZT_SO102_VV_R2.xlsx“ je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádost o vysvětlení č. 6
Dle PD je hladina spodní vody zachycena v úrovní -1,3 – 2,0 m pod terénem. S ohledem na
nerezovou bazénovou vanu mohou nastat problémy s konstrukcí bazénového tělesa
(zdeformování stěn, zdeformování dna, roztrhání svárů, oxidace bazénového tělesa). Žádáme o
vyjádření statika k tomuto problému.
Vysvětlení k žádosti č. 6
Z výkresové dokumentace je patrné, že nerezové bazény jsou umístěny uvnitř objektu. Hladina
spodní vody nemá na nerezové bazény vliv.
Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace
Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je:
- opravený soupis prací „SO 102 D141 ZT_SO-102_VV_R2.xlsx“ (oprava položek ve smyslu
uvedeném výše).
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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