Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631

Veřejná zakázka:
„Stavební úpravy bytových jednotek č. 476/2, č. 476/4 a č. 476/6 v domě
Janáčkovo nábřeží 476/43, Praha 5“
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
Vážení,
v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy bytových
jednotek č. 476/2, č. 476/4 a č. 476/6 v domě Janáčkovo nábřeží 476/43, Praha 5“ (dále jen
„VZ“), kterou zahájil zadavatel Městská část Praha 5, se sídlem Nám. 14. října 1381/4, Praha
5, PSČ: 150 22, formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje
zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 16. 09. 2021 na profilu zadavatele na adrese
https://zakazky.praha5.cz. Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace poskytuje
zadavatel dle ustanovení § 98 zákona, a to na základě dotazu doručeného dne 30. 09. 2021.

Znění dotazu č. 1:
Dobrý den,
prosím o vysvětlení:
Z důvodu možnosti zpracování cenové nabídky a její porovnatelnosti bychom Vás chtěli
požádat o doplnění podkladů zadávacího řízení o dospecifikaci koncových prvků elektro –
svítidel, zásuvek, spínačů (popř. uvedení referenčních výrobků) v části elektro silno a
slaboproudých rozvodů.
Děkuji.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu uvádí, že koncové prvky uvažuje minimálně v provedení například ABB
Tango nebo Swing, případně provedení vyšší kvality.
V souvislosti se svítidly zadavatel uvádí, že světla v obytných místnostech se osazovat nebudou
– osadí se jen objímky a žárovky (obdobně jako se postupuje u developerských projektů).
Osazeny budou tedy jen světla v místnostech mimo obytné prostory.
Dle projektové dokumentace jsou navrhovány stropní LED svítidla 1x16W, čemuž odpovídají
např.:
https://www.e-light.cz/grobita-led-1x15w-36690-prisazene-stropni-svitidlo-led06011891
https://www.svet-svitidel.cz/eglo-94997-led-koupelnove-svitidlo-led-bari-1-1xled16w-230v/

zadavatel uvádí, že shora uvedené neznamená nutnost použití těchto konkrétních výrobků.
Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu (vlastností). To znamená, že všechny
konkrétně uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů
(výrobců) s podmínkou zachování shodných (tj. srovnatelných nebo lepších) technických,
kvalitativních a cenových parametrů – toto platí obdobně na celou zadávací dokumentaci a
její přílohy.
Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 se
Zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek, ta tak zůstává stanovena do 08.
10. 2021 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.

V Praze dne 01. 10. 2021

Ing. Petr
Topič
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