VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 30
ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele
Řízení
Název veřejné zakázky:
Evidenční číslo VZ ve VVZ
Zástupce zadavatele § 43 ZZVZ:
Sídlo:
IČO:

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 3.9.2019 obdržel prostřednictvím emailu zástupce žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace.
V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací
dokumentace.
Dotaz č. 1
Dobrý den,
Žádám Vás o upřesnění zadávací dokumentace u veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.
– Sportovní hala v Borkách pro zadavatele Město Kolín.
Náš dodavatel nás upozorňuje na chybný výpočet (viz níže).
Máme osobní zkušenost při výstavbě tenisové haly, kdy osvětlení dodané dle projektu nesplňovalo
parametry při měření osvětlení.
Žádáme Vás o dodání opraveného výpočtu se srovnávací rovinou 0,00 m.
Děkuji.
----------------------------Dobrý den,
Děkujeme za dodatečnou informaci.
Zaslaný výpočet osvětlení na který se odvolává projektant v části sportovní haly má špatně
stanovenou srovnávací rovinu – 0,85m. Podle ČSN EN 12193 má být 0,00m. Pak se značně změní
vypočtené hodnoty.
Světelný výpočet je zpracován chybně z důvodu špatně stanovené uživatelské výšky , má být
hodnoceno osvělení ve výšce 0m – tedy na podlaze.
Naměřená osvětlenost na podlaze bude menší než osvětlenost ve výšce 0,85m nad podlahou, jak je
chybně počítáno.

Na straně 42 je uvedena chybně uživatelská úroveň 0,85m, pro sportoviště má být na podlaze, tedy
ve výšce 0m.

U nouzového osvětlení je rovněž na straně 44 světelného výpočtu uvedena chybně uživatelská
úroveň:

Žádáme Vás o zaslání opraveného výpočtu a prověření vlivu této chyby na návrh svítidel, aby se
navržené osvětlení neukázalo ve výsledku jako nedostatečné.
Dne 6.9.2019 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace navazující na předchozí dotaz.
Dotaz č. 1-1
Dobrý den,
Ve Vámi zasílaných dodatečných informacích zasílaných v tomto i v minulém týdnu se opakovaně
vyskytuje příslib zadavatele k zaslání opraveného výkazu výměr řešícího nedostatky zadávací
dokumentace, např. vysvětlení č. 17; 18 ; 23;24;25. Doteď jsme jej však neobdrželi. Prosíme o
urychlené zaslání , aby bylo možno námi připravovanou nabídku řádně zkompletovat ve vztahu k
blížícímu se termínu odevzdání nabídek.
Žádáme o zodpovězení našeho dotazu z 03.09.2019 majícího vliv do ceny osvětlení a
zkolaudovatelnosti díla dotaz z 3.9.2019 zaslaného v odpověď na Vaše upřesnění č.20 zněl:
Zaslaný výpočet osvětlení na který se odvolává projektant v části sportovní haly má špatně
stanovenou srovnávací rovinu – 0,85m. Podle ČSN EN 12193 má být 0,00m. Pak se značně změní
vypočtené hodnoty.
Světelný výpočet je zpracován chybně z důvodu špatně stanovené uživatelské výšky , má být
hodnoceno osvětlení ve výšce 0m – tedy na podlaze.
Naměřená osvětlenost na podlaze bude menší než osvětlenost ve výšce 0,85m nad podlahou , jak je
chybně počítáno.
Na straně 42 je uvedena chybně uživatelská úroveň 0,85m, pro sportoviště má být na podlaze, tedy
ve výšce 0m.
U nouzového osvětlení je rovněž na straně 44 světelného výpočtu uvedena chybně uživatelská
úroveň:
Žádáme Vás o zaslání opraveného výpočtu a prověření vlivu této chyby na návrh svítidel, aby se
navržené osvětlení neukázalo ve výsledku jako nedostatečné.

Odpověď:
Pokud jde o revidovaný výkaz výměr, tak ten byl zveřejněn na profilu zadavatele dnes.
Pokud jde o osvětlení: Na základě předchozích podnětů byl výpočet osvětlení přepočítán na srovnávací
rovinu 0,00m a vše vychází v pořádku s rezervou. V příloze přikládáme pro informaci revidovaný list
výpočtu osvětlení haly.
Výpočet nouzového osvětlení byl také prověřen a vše je v pořádku.
Výpočet osvětlení nebyl a není součástí zadání stavby. Byl poskytnut z dobré vůle zadavatele na žádost
uchazeče, a to pouze jako součást odpovědi na jeho dotaz. Není tedy třeba nic měnit, zadání stavby a
specifikace osvětlení platí, uchazeči ocení zadání stavby.
V souvislosti s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 26, 27, 28, 29 a 30 rozhodl zadavatel v souladu
§ 99 ZZVZ o prodloužení lhůty k podání nabídek a termínu otevírání nabídek.
Původní lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek: 11.9.2019 v 11:00hod.
Nová lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek: 25.9.2019 v 11:00hod.
V České Lípě, dne 6.9.2019
Digitálně

Mgr. Jana podepsal Mgr.
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Město Kolín
zástupce Mgr. Jana Řehořková
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