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Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace IV
v rámci otevřeného nadlimitního řízení:

„Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově – stavební práce“
Vážení dodavatelé,
zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace. Zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, poskytuje odpověď na vznesený dotaz.
Dotaz dodavatele č. 1 (obdržen dne 19. 08. 2021)
Domácí telefony – Prosíme o upřesnění metráží kabeláže, protože položka 1 kpl nám přijde
jako znevýhodňující a nerovná do soutěže. Splňuje toto vyhlášku 169/2016 o stavebním
rozsahu dokumentace?
Odpověď zadavatele č. 1
Upraveno ve výkazu výměr.
Dotaz dodavatele č. 2 (obdržen dne 19. 08. 2021)
Domácí telefony SO 03 – nesedí počet vstupních panelů mezi VV a výkresovou dokumentací
kdy objekt má dle BS a půdorysu dva vstupní panely ale ve VV je pouze jeden a i jeden
zámek. Prosíme tedy o úpravu dokumentace na požadovaný počet.
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Odpověď zadavatele č. 2
Upraveno ve výkazu výměr.
Dotaz dodavatele č. 3 (obdržen dne 19. 08. 2021)
Požární odvětrání – Opět kabeláž uvedena jako 1 kpl. Prosíme o upřesnění metráže všeho
potřebného. Splňuje toto vyhlášku 169/2016 o stavebním rozsahu dokumentace?
Odpověď zadavatele č. 3
Upraveno ve výkazu výměr.
Dotaz dodavatele č. 4 (obdržen dne 19. 08. 2021)
Kabelová trasa Slaboproudu – mezi domy je kabelová trasa a dle výkresu 1PP – elektrické
rozvody pod stropem 300x150 není nikde ve VV. Prosíme o doplnění.
Odpověď zadavatele č. 4
Upraveno ve výkazu výměr.
Dotaz dodavatele č. 5 (obdržen dne 19. 08. 2021)
STA – nesouhlasí metry kabeláže na venkovní použití na požadovanou 6x trasu k anténám.
Prosíme o přeměření a doplnění.
Odpověď zadavatele č. 5
Přeměřeno a upraveno ve výkazu výměr.
Dotaz dodavatele č. 6 (obdržen dne 19. 08. 2021)
Při oceňování elektroinstalačních prací byly zjištěny chybějící práce a dodávky. Žádáme
zadavatele o doplnění Soupisu prací o položky související s uzemněním, jakou jsou: zemní
práce pro uzemnění a položení propojovacích sil. kabelů mezi budovami a dále pak o položky
pro kompletní dodávku hromosvodu a uzemnění. Žádáme zadavatele o doplnění položek do
soupisu prací pro D+M hlavních kabelů CYKY 3x 70+50 a CY 50 zž od přípojky ČEZ a
kabely mezi RM-01 a RM-02 CYKY 4x10 a CY 50 zž do R-SS (všechny budovy). Žádáme
zadavatele o zaslání knihy svítidel.
Odpověď zadavatele č. 6
Zemní práce pro uzemnění nejsou vykázány – objekt je založen ve svahované jámě, prvky
zemnění budou uloženy při zásypu jámy.
Položky hromosvodu doplněny – viz opravený výkaz výměr
Zmíněné kabely doplněny – viz opravený výkaz výměr
Knihu svítidel poskytuje zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení a doplnění ZD IV a je
volně ke stažení na profilu zadavatele - https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1534.html
Dotaz dodavatele č. 7 (obdržen dne 19. 08. 2021)
Žádáme zadavatele o úpravu položek u SO01_J00 až SO03_J00 s názvem "propojovací
systémová kabeláž...." pro D+M domácích telefonů. Položky uvádí měrnou jednotku KPL,
což je v přímém rozporu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a neumožňuje vzájemnou
porovnatelnost nabídek. Pro řádné ocenění je nezbytné znát délky kabeláže.
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Odpověď zadavatele č. 7
Upraveno ve výkazu výměr.
Dotaz dodavatele č. 8 (obdržen dne 19. 08. 2021)
Žádáme zadavatele o sjednocení Soupisu prací s projektovou dokumentací u stavebního
objektu SO03_J00, kde u D+M Domácího telefonu DT nesedí počet vstupních panelů mezi
VV a výkresovou dokumentací. Objekt má dle BS a půdorysu dva vstupní panely, ale v
soupisu prací je pouze jeden a i jeden zámek. Prosíme tedy o úpravu soupisu prací.
Odpověď zadavatele č. 8
Upraveno ve výkazu výměr.
Dotaz dodavatele č. 9 (obdržen dne 19. 08. 2021)
Žádáme zadavatele o úpravu položek u SO01_J00 až SO03_J00 s názvem "systém
kabelových rozvodů...." pro D+M požárního odvětrání. Položky uvádí měrnou jednotku KPL,
což je v přímém rozporu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a neumožňuje vzájemnou
porovnatelnost nabídek. Pro řádné ocenění je nezbytné znát délky kabeláže.
Odpověď zadavatele č. 9
Upraveno ve výkazu výměr.
Dotaz dodavatele č. 10 (obdržen dne 19. 08. 2021)
Žádáme zadavatele o doplnění Soupisu prací o položky pro kabelové vedení slaboproudu u
SO01_J00 až SO03_J00. Ve výkresech Půdorys 1.PP - je uvedena trasa rozvodů s poznámkou
"Elektrické rozvody pod stropem 300x150. Tyto dodávky nejsou uvedeny v Soupisu prací.
Odpověď zadavatele č. 10
Doplněno do výkazu výměr.
Na základě výše uvedených odpovědí dochází k úpravě/doplnění Přílohy č. 5 Výkazu výměr.
Aktuální verze této přílohy je volně
ke stažení na profilu zadavatele https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1534.html
Zároveň zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 98 zákona dochází k prodloužení lhůty pro
podání nabídek a to do 29. září 2021, do 10:00 hod.
Děkujeme za projevený zájem.
S pozdravem
………………………………………
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce
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