V Lanškrouně

dne 27.11.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Modernizace plynové teplovodní kotelny
ulice Vančurova Lanškroun“
Vážení,
poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Městský bytový
podnik Lanškroun, s. r. o.
Dotaz č. 1.:
V odpovědích na dotaz č. 4 ze dne 24.11.2020 zadavatel stanovil, že nepožaduje zpracování PD
skutečného provedení. Ve vybraných profesích (MaR, stavební část) jsou však položky PD
skutečného provedení zůstaly. Provede zadavatel změnu výkazu výměr nebo má uchazeč tyto
položky vyplnit nulovou hodnotou?
Odpověď č. 1.:
PD Mar a stavební zajistí zhotovitel. PD UT a Plyn zajistí objednatel.
Dotaz č. 2.:
V SoD čl. I., odst. 9., pátá odrážka zadavatel stanovuje, že požaduje od zhotovitele předložit
dokladovou část spočívající v následujícím: „kotelny nad 300 kW příkonu autorizované měření emisí,
povolení stavby, povolení provozu dle zákona 201/2012 Sb.“. Vzhledem k tomu, že SoD nehovoří
nikde jinde o tom, že by uchazeč měl zajistit stavební povolení a současně se domníváme, že s
ohledem na snižovaný výkon zdroje se jedná o stavbu, která stavební povolení nevyžaduje, žádáme
zadavatele, aby zveřejnil stanovisko příslušného stavebního úřadu k rekonstrukci, případně provedl
adekvátní úpravu v SoD (s ohledem na textaci stanoviska stavebního úřadu) a ve výkazu výměr
(doplnění položky „inženýring při získávání stavebního či jiného povolení“, pokud by bylo jakékoliv
povolení potřeba). Obdobně žádáme o vyjasnění, zda bude uchazeč dle stejného ustanovení SoD
zajišťovat povolení k provozu dle zákona č. 201/2012 Sb. “ a dle charakteru odpovědi prosíme opět
zohlednit ve výkazu výměr a SoD.
Odpověď č. 2.:
Ruší se v SOD čl. I. odst. 9 , odr. 5 viz příloha.
Dotaz č. 3.:
Žádáme o doplnění výkazu výměr o položku „Náklady spojené se zkušebním provozem.“
Odpověď č. 3.:
Soupis stavební prací je editovatelný – proto žádáme účastníky, aby si položku přidali do VRN.
Dotaz č. 4.:
Žádáme zadavatele o potvrzení domněnky, že zemní plyn spotřebovaný v rámci zkušebního provozu
nebude nákladem zhotovitele, ale zadavatele. Žádáme takové ustanovení včlenit do SoD.

Odpověď č. 4.:
Ano, domněnka je správná. Upraveno viz příloha

