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Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel město Kolín
Zastoupené Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína
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"Audit požárních zařízení v objektech OSBN"
Zadavatel obdržel dne 17.04.2020 dvě žádosti o vysvětlení a upřesnění informací k vyvěšené zakázce
malého rozsahu:
Dotaz č. 1:
1. Zda ke všem objektům je k dispozici „Požárně bezpečnostní řešení stavby“(dále PBŘ),
abychom měli aspoň přibližnou informaci o počtu objektech, kde je PBŘ k dispozici. Některé
objekty jsou patrně postaveny v minulém století a žádné PBŘ nebo technická zpráva se
nedochovala.
Odpověď zadavatele: Ke všem objektům není PBŘ (příp.technická zpráva), bude zajištěn přístup
k aktuální stavební dokumentaci na stavebním úřadu nebo v archívech.
2. Zda k PBŘ bude k dispozici výkresová část. A pokud ano, v jakém formátu bude poskytnuta.
Zda ve formátu pdf. nebo dwg.
Odpověď zadavatele: Nebude k dispozici, část objektů má výkresovou část, některé i ve formátu
dwg z jiných stavebních zakázek, které dáme k dispozici (jedná se ale řádově o jednotky).
3. Zda požadavek na vypracování požární evakuačního plánu bude platit pro všechny objekty i
když legislativní předpis toto nevyžaduje.
Odpověď zadavatele: Ano

4. Zda je nějaký bližší požadavek zadavatele na formu vypracování Požárně evakuačního plánu
v návaznosti na ustanovení § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Odpověď zadavatele: U objektů, kde bude zpracování vyžadováno vyhláškou č.246/2001 Sb.,
protože budou splněny podmínky uvedené v §18 této vyhlášky, budou evakuační plány
zpracovány dle ČSN ISO 2361 – Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány. U
ostatních objektů je tato norma jako doporučující.
5. Zda předmět plnění zakázky uvedený v bodech 4 a 5 znamená, že v rámci auditu se provede
pouze kontrola správnosti údajů uvedených v revizní zprávě nebo je myšleno tuto kontrolu
přímo provést. Pokud ano, zda budou poskytnuty revizní zprávy. (jedná se o požární ucpávky
a požární klapky).
Odpověď zadavatele: Bude provedena fyzická kontrola stavu v objektu a následné porovnání se
zprávami, aby byl zjištěn skutečný stav.
6. Zda bude zajištěn vstup do všech prostorů daných objektů vč. pronajatých prostorů po námi
vypracovaném předběžném harmonogramu prací
Odpověď zadavatele: Všechny objekty jsou v majetku města Kolína a bude do nich zajištěn
přístup.
7. Zda ke všem objektům jsou k dispozici půdorysy jednotlivých nadzemních podlaží pro
případné vypracování grafické části požárně evakuačního plánu.
Odpověď zadavatele: Nejsou, vypracování grafické části (např. plánu, skici, náčrtu) necháme na
zhotoviteli, dle jeho uvážení, SW apod.

Dotaz č. 2:
V příloze č.1 je seznam 72 objektů, kterých se audit týká. Není však nikde seznam kolik dveří, PO,
prostupů atd. se má kontrolovat. Z poskytnutých podkladů nelze zkalkulovat cenu! Prosím o poskytnutí
počtu a druhu auditovaných položek.
Odpověď zadavatele:
Předmět zakázky je přísně definován. Seznam dveří (prostupů) není k dispozici, protože ten
požadujeme dodat v rámci vyhotoveného auditu.

S pozdravem
Otisk úředního razítka
Ing. Josef Michalčík
Vedoucí OSBN

