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Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Název VZ: Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. TGM 454 osvětlení II.
Číslo VZ:

P22V00000087

Druh VZ:

zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:
Dotaz č. 1:
Prosil bych Vás o vysvětlení zakázky P22V00000087 zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P.
Bezruče, tř. TGM 454 Osvětlení II.
Doplnění vysvětlení zadávacích podmínek č. 2
Pokud se jedná o ovládání svítidel, která se řídí dle světla venku budou kabely, které bude nutno
propojit mezi jednotlivými svítidly a ovládačem a čidlem zasekány a následně omítnuty?
Nebo budou tyto propoje nataženy v lištách?
Děkuji.
Odpověď:
Kabeláž pro dynamické ovládání bude osazena v drážkách, drážkování a materiál bude oceněn
v položce „příplatek dynamické ovládání“, srovnání povrchu, tmelení a výmalba je v soupisu
obsažena.
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Zadavatel poskytuje z vlastního podnětu další dodatečné informace:
Objednatel konzultoval připomínky s výrobcem svítidel i projektantem, soupis prací je opraven
tak, aby zhotovitel ocenil všechny nutné práce i materiál potřebné k realizaci osvětlení
s dynamickým ovládáním. Množství uvedené v položce č. 19 odpovídá měrné jednotce 1 třída.
Součástí této ceny za třídu bude materiál potřebný k propojení všech svítidel k ovládacímu
systému, ovládací prvky a nastavení, dodávka čidel apod.
Uvedená svítidla v soupisu prací mají v popisu pouze technické údaje, nikoli typ svítidla. Přiložený
světelně technický výpočet má pouze informativní charakter. V soupisu prací budou oceněná
svítidla pro možnost dynamického ovládání včetně potřebného příslušenství.
Současně zadavatel zveřejňuje opravený soupis prací s výkazem výměr a prodlužuje
termín pro podání nabídek do 1.9.2022 do 09:00 hodin.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ
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