VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 20
ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
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Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
00235440
Mgr. Michael Kašpar, starosta
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – PODLIMITNÍ
Sportovní hala v Borkách
Z2019-025364 zveřejněna dne 24.7.2019
Mgr. Jana Řehořková, advokát
Eliášova 914/17
47001 Česká Lípa
01173707

Zadavatel dne 28.8.2019 obdržel prostřednictvím emailové zprávy zástupce zadavatele žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace.
V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací
dokumentace.
Dotaz č. 1
Žádám Vás o upřesnění v zadávací dokumentace u veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.
– Sportovní hala v Borkách pro zadavatele Město Kolín.
1.) Část elektro D14d- V projekt je řešena sportovní plocha, kde se asi bude hrát volejbal a basket.
V technické zprávě téhož projektu se hovoří, že osvětlení bude navrženo podle ČSN EN 12 464 –1, což
je asi pravda pouze částečná . Pro sportovní zařízení platí jiná ČSN EN 12 193, která přesně popisuje
osvětlení pro plochu určenou k hraní basketbalu a volejbalu. Zde asi Vaší pomoc nepotřebujeme, ale
potřebujeme určit na jaké hodnoty osvětlenosti chcete, aby sportoviště bylo navrženo :
a.) Em = 75 lx, rovnoměrnost 0,5 - trénink
b.) Em= 200 lx rovnoměrnost 0,6 - běžná soutěž
c.) Em= 500 lx rovnoměrnost 0,7 - mezinárodní soutěže
Prosím o stanovení hodnoty podle plánovaného využití sportovní haly.
Odpověď:
Návrh osvětlení herní plochy byl proveden na úroveň pro mezinárodní soutěže.
Výpočet osvětlení z projektu pro stavební povolení je přiložen k tomuto vysvětlení ZD. Zde jsou patrné
podrobné parametry zadání a výpočtu osvětlení pro jednotlivé místnosti.
Zadavatel k tomuto uvádí, že pro nacenění nabídky stačí dodržení parametrů jednotlivých typů svítidel
z DPS. Výpočet osvětlení je poskytnut nad rámec DPS na základě dotazů dodavatelů.

Dotaz č. 2
V části projektové dokumentace D26-VO se projektant odvolává na stupeň projektu pro stavební
povolení a konstatuje, že typy světel budou použity z projektu pro stavební povolení.
Proto prosíme o specifikaci světel. Nejspíše správce veřejného osvětlení určil typy přesné typy světel,
které požaduje dodat. Prosíme o stanovení typů svítidel včetně sloupů, tak aby bylo možné nabídku
řádně zpracovat.
Odpověď:
Svítidla a stožáry jsou v projektu a výkazu výměr specifikovány dostatečně. Konkrétní výrobky typů
světel není možné uvádět, odkaz na stavební povolení je z důvodu souladu s povolením stavby. Lze
uvést, že stávající standard stožárových svítidel v oblasti je svítidlo SCHREDER AMPERA MINI 5098 - 24
Cree XP-G2 350mA WW, stožáry např. AURIGA 60/76, 6m, bez výložníku, stožárová svorkovnice
SR721/E14.
V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání
nabídek.
V České Lípě, dne 2.9.2019
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