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VYSVĚTLENÍ K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK
Číslo veřejné zakázky:

P22V00000109

Název veřejné zakázky:

Modernizace výtahu – ul. Malý Koloredov čp. 811

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:
Dotaz č. 1:
Dle SoD a výzvy bude v 10/2022 vyzván dodavatel k převzetí staveniště, pak do 14 dní ma
zahájit stavební práce. Vzhledem tomu, že výroba zařízení trvá 12 týdnů (+ 2 týdny volno přes
vánoce), tak kdyby došlo k podpisu smlouvy v polovině 10/2022, tak vyrobeno bude cca koncem
01/2023. Do té doby nemá smysl v domě začínat jakékoli stavební práce (začíná se demontáží
stávajícího výtahu).
Může tedy dojít k předání/převzetí staveniště v závislosti na potvrzeném termínu výroby zařízení?
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že zahájením do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele je myšleno
zahájení výroby zařízení.
Dotaz č. 2:
S ohledem na výše uvedenou délku výroby zařízení a neznámého data podepsání SoD, lze
naplánovat dokončení díla do 30.04.2023?
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že na profilu zadavatele https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html je
uveřejněna nová Výzva k podání nabídky, ve které je v čl. 4 upraven termín ukončení díla na
30.4.2023.
Dotaz č. 3:
Barevné kombinace designu klece (dle vedlejšího výtahu) nemá v nabídce každý výrobce. Lze
dodat výtah i v jiné barevné kombinaci? Při zachování technických parametrů výtahu.
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Odpověď:
Zadavatel sděluje, že lze dodat výtah v co možná nejbližší barevné kombinaci (dle vedlejšího
výtahu), která bude odsouhlasena objednatelem.

Dotaz č. 4:
V zadávacím řízení máte, že výtahy mají být propojeny do systému duplex. Bohužel toto je
zvýhodnění firmy, která Vám dělala první výtah a to je firma Cenok vers. Otis. Nadnárodní celek
Otis má znemožněn přístup k jejím rozvaděčům, proto žádáme o zrušení článku, že výtahy budou
propojené do systému duplex tak at se můžou zúčastnit ostatní firmy ne jenom uvedené firmy.

Odpověď:
Zadavatel sděluje, že technologie stávajícího výtahu je realizována v roce 2017. Pokud dodavatel
nového výtahu zajistí, že jeho rozvaděč bude umět komunikovat hardwarově i softwarově se
stávající technologií, tato technologie není nijak zablokovaná.
Stávají technologie se tedy může propojit s technologií nového výtahu a není v žádném případě
zvýhodněna žádná firma.
Zadavatel nadále trváme na tom, aby výtahy spolu spolupracovaly.

Současně zadavatel
do 09: 00 hodin.

prodlužuje

termín

pro

podání

nabídek

do

6.10.2022,

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ
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