V Praze dne 20.04.2020

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 + Prohlídka místa plnění

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací
dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:
Název zadavatele:

Městská část Praha 5

Sídlo zadavatele:

náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5

Název veřejné zakázky:

ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Otázka č. 1

Znění dotazu:
Ráda bych se zeptala, jestli je možné základní a profesní způsobilost prokázat i Výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů?
Znění odpovědi:
Ano, lze.
Otázka č. 2
Znění dotazu:
Prosíme o ujasnění rozpočtu VZT na akci ZŠ Nepomucká.
Z poskytnutého rozpočtu není jasné, která zařízení VZT popisuje, číslování není v souladu s výkresovou
dokumentací, chybí popis jednotek a výkony topení/chlazení, nesedí počty kusů.
Znění odpovědi:
Při oceňování VZT v rámci předaného souhrnného výkazu výměr (kde nebylo možno vzhledem ke kapacitě
jednotlivých buněk - popsat detailně zařízení VZT a proto je zde přímo odkazováno na PD VZT) je nutno
vycházet ze specifikace (výkazu výměr) VZT - přiloženého v dokumentaci VZT pod číslem přílohy VZT - 08.
V této příloze VZT, která je nedílnou součástí prováděcí dokumentace VZT jsou kompletně jednotlivé VZT
prvky popsány, a to včetně čísel pozic na výkresech, výkonových parametrů potřebných pro ocenění
jednotlivých položek a rovněž i počtem kusů, ty na základě provedené kontroly mezi výkresovou částí a
specifikací (výkazem výměr) odpovídají. Nesoulad je pouze následkem kresličské chyby je ve výkrese 1.PP VZT-02, kde omylem k jednotce VZT (její uzavírací klapce) nakreslena pozice č. 2.05. Pod pozicí 2.05 je správně
nakreslena přívodní výustka 400x300mm, která je rovněž obsažena ve výkazu výměr VZT.

Otázka č. 3
Znění dotazu:
Prosím o informaci, zda ve dnech 22.4.2020 a 23.4.2020 proběhnou plánované prohlídky míst plnění výše
uvedených veřejných zakázek, když nouzový stav a omezení volného pohybu osob, kvůli kterým byly termíny
těchto prohlídek již opakovaně odkládány, bude trvat minimálně do 30.4.2020.
Znění odpovědi:
Prohlídky místa plnění proběhnou dle plánu, a to dne: 22. 4. 2020 od 9 hod. Sraz účastníku prohlídky je před
hlavním vchodem do objektu Nepomucká 139/1, Praha 5 Košíře.
Zadavatel již s ohledem na plánovaný harmonogram stavebních prací nemůže odkládat prohlídku, nicméně
proto, aby mohla být zachována hygienická pravidla, proběhne prohlídka vždy pouze s jedním účastníkem,
za něhož se dostaví jeden zástupce.
Účastníci se ideálně spojí se zástupcem zadavatelem (Bc. Pavel Vokoun – 605 205 077) pro přesný čas.
V případě, že se účastník dostaví bez předchozí domluvy, bude muset počkat, až proběhne prohlídka před
ním.
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