VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace zadávacího řízení
Název veřejné zakázky: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP
Část 1 veřejné zakázky – stavební práce
Evidenční číslo zakázky:
Úřední věstník EU:

Z2022-015350
2022/S 082-219993

Identifikační údaje zadavatele
název:
Statutární město Karlovy Vary
sídlo:
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
IČ:
00254657
Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“)
následující vysvětlení zadávací dokumentace:
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
Dotaz k výkazu výměr ZŠ Truhlářská - slaboproud - kuchyňka. Je zde k nacenění pracovní PC pro učitele a
také interaktivní tabule. Vzhledem k tomu, že projekt mluví o nábytku, ale v rámci našich stavebních prací jej
nedodáváme, tak bych se chtěla zeptat, zda tyto položky opravdu po nás požadujete?
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Dodávky a související instalační práce IT technologie uvedené na záložce s názvem „IT vybavení“ v Soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „VV“) pro VV Elektroinstalace slaboproud
akce ZŠ Truhlářská - žákovská kuchyňka nejsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatelé
tento VV – „IT vybavení“ – nebudou oceňovat a ani ho v nabídce nebudou předkládat. Tento VV může
dodavateli sloužit pro představu, které možné prvky IT budou v rámci elektroinstalace slaboproudu
zapojovány a ovládány.
Vlastní elektroinstalace slaboproudu jsou předmětem plnění Části 1 veřejné zakázky na stavební práce a
dodavatelé VV na záložce s názvem „SLABO“ ocení a zahrnou do nabídkové ceny.
Dodávky IT technologií jsou předmětem samostatné části veřejné zakázky, kterou bude zadavatel teprve
vyhlašovat.
Zadavatel poskytuje dále v souladu s § 98 ZZVZ následující Vysvětlení zadávací dokumentace:
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
D.1.1_VV_Stavební_Konecna rekapitulace.xlsx – položka č. 32 - Dod+mtz uzávěra boční stěny chemické
digestoře -rozměr 800x2800mm, lamino 18mm vč.nosné dřev.kce a lišt – tato položka není předmětem
plnění této části veřejné zakázky. Bude dodána v rámci dodávek nábytku. Dodavatelé tuto položku ocení
částkou 0,00 Kč – v rámci jednotkové ceny uvedou 0,00 Kč.
Pokud dodavatel tuto položku v rámci nabídky ocení částkou větší než 0,00 Kč, bude v rámci posuzování
nabídky vyzván k opravě nabídkového rozpočtu a opravě nabídkové ceny. Takovouto opravu provedenou na
základě požadavku zadavatele nebude zadavatel považovat za změnu nabídky.
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
D.1.1.1_VV_Stavební_Truhlarska_venkovní učebna.xlsx - položka č. 49 – Oprava stáv. bet. schodiště
3500x3700mm a opěrných zídek do 1.pp školy - komplet dle PD a osobní prohlídky – oprava bude v rámci
této položky včetně nátěru zábradlí.
Stupeň korozní agresivity C3. Životnost střední 15 let. Způsob přípravy povrchu před nátěrem: povrch A dle
ČSN ISO 8501-1; stupeň čistoty Sa 2 1/2 dle ČSN ISO 8501-1. Druh nátěrové hmoty: epoxidový systém;
základní nátěr 80µm, konečný nátěr 2 vrstvy o celk. tl. 120 µm. Jednotlivé vrstvy musí být barevně odlišné.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4
D.1.1.1_VV_Stavební Truhlarska_kuchyňka.xlsx – položka č. 16 – Vyklizení zařízení učebny a uložení v
rámci školy – pro informaci předkládá zadavatel na fotografii rozsah stávajícího zařízení učebny.

V Karlových Varech, dne 30. 5. 2022

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Digitálně podepsal

Ing. Daniel Ing. Daniel Riedl
Datum: 2022.05.30
Riedl
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