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Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Vážení,
v souladu se ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz od uchazeče ze dne 23. 1. 2019:
1)
Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:
e02
Technologie chlazení pro chl.box1, led osvětlení, propojovací potrubí, otočné chladírenské
dveře 800x2000 se zámkem, ovládací jednotka umístěná u dveří, práh, - obnova současné
technologie (bez stavebních úprav) 1 1600x500x1800
h02
Technologie chlazení pro chl.box1, led osvětlení, propojovací potrubí, otočné chladírenské
dveře 800x2000 se zámkem, ovládací jednotka umístěná u dveří, práh, - obnova současné
technologie (bez stavebních úprav) 1 1600x500x1800
Uváděno je, že se jedná o obnovu současné technologie. Podrobnější informace se nám v
technických podkladech nepodařilo dohledat. Jedná se o výměnu technologií kus za kus
nebo o úpravy stávajících technologií?

Odpověď zadavatele:
Obnova chladících boxu se týká následujících položek: budou osazeny nové chladírenské
dveře otočné 800x2000mm, digitální ovládání umístěné u dveří, nová chladící jednotka
včetně výparníku, kompresoru a vedení CU potrubí (Stávající technologie bude odstraněna).
V samotném prostoru chladícího boxu dojde pouze k obnově nátěru. Každý box bude mít
svoji jednotku tzn., že se nebude jednat o jednotku splitovou.
Pro bližší zorientování přikládáme foto místa:

Dotaz od uchazeče ze dne 25. 1. 2019:
1)
V rámci nacenění zakázky potřebujeme jedno technické upřesnění položek E02 a H2.
Jedná se o chlazené boxy respektive obnovu jejich technologie. Z popisu chápeme že budete
chtít vyměnit TECHNOLOGII, tedy pouze kompresory, výparníky, CU potrubí z boxů ke

kompresorům , filtry, chladivo a drobný materiál . Prosím tedy o potvrzení této domněnky.
Ve specifikaci je uvedený rozměr boxů vždy 1600x500x1800mm. Tento rozměr
předpokládám byl zkopírován z předchozí položky . Aby mohly být správně naceněny
technologie boxů potřebujeme znát jejich skutečné rozměry.
Odpověď zadavatele:
Odpovědi na otázky stran bližší specifikace chladících boxu jsou již zveřejněny v předcházející
odpovědi na dotaz ze dne 23. 1.
Zde doplňujeme, že rozměry chladících boxů jsou patrny například z výkresu D.1-201,
půdorys 1.pp – nový stav. (půdorysné rozměry boxů jsou 1800x2760mm a 3250 x 2760mm,
s.v. v těchto boxech je 2 950 mm).

Dotaz od jiného uchazeče ze dne 25. 1. 2019:
1)

K nacenění dodávky svítidel bychom potřebovali knihu svítidel.

Odpověď zadavatele:
Součástí ZD je v Příloze č. 3 Výkaz výměr soubor „_V_D.1.4.d _EL“, kde je na listu „SVÍTIDLA“
uveden dostatečný popis svítidel nutný pro nacenění nabídky.

2)
Dále bychom se chtěli informovat, zda by bylo možné se domluvit na náhradním
termínu prohlídky místa plnění.
Odpověď zadavatele:
Náhradní termín prohlídky místa plnění realizován již nebude, neboť v souladu s § 97 ZZVZ je
možné prohlídku místa plnění uskutečnit nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty
pro podání nabídek. Tuto časovou lhůtu již nelze dodržet.
ZD dokumentace obsahuje také obsáhlou fotodokumentaci místa plnění (jedná se o soubor
D.1.1-701_fotodokumentace_TIŠNOV) a dostatečné informace pro to, aby bylo možné
nacenit nabídku i bez prohlídky místa realizace.

V Tišnově dne 28. 1. 2019
Digitálně podepsal
Ing. Zbyněk Košťál
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