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Dodatečné informace č. 01 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku:
„SSSmK, ul. Česká 320, Kopřivnice – Elektronická požární signalizace“
Na základě žádostí uchazečů o dodatečnou informaci zadavatel upřesňuje tyto
podmínky pro výše uvedenou zakázku, následovně:
Dotaz č. 1:
EPS se řadí podle § 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, mezi vyhrazená požární
bezpečnostní zařízení. Požadavky na provoz, kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostní
zařízení jsou obsaženy v § 7 vyhlášky o požární prevenci. V této vyhlášce není specifikován
pojem "pravidelné revize EPS". Žádáme o přesnou specifikaci předmětu plnění díla v části
revize, servis a kontroly provozuschopnosti EPS po dobu 60 měsíců a to tak, aby požadované
plnění odpovídalo platným standardům.
Odpověď č. 1:
Požadavek zadavatele na provádění servisních kontrol:
- pravidelná kontrola provozuschopnosti systému 1x měsíčně
- revize systému 1x ročně
Dotaz č. 2:
poskytnutá dokumentace nespecifikuje žádné požární úseky, součástí plnění dle přílohy č. 2 je
prosté dozdění prostupů včetně zapravení a začištění. Žádáme o dodatečnou informaci, zda
tomu tomu tak skutečně je.
Odpověď č. 2:
Ano, systém není členěn na požární úseky, tedy není třeba používat požárních ucpávek, nutné
však řádně dozdít a zapravit prostupy.
Dotaz č. 3:
žádáme o vysvětlení krycího listu uchazeče, příloha č. 3, část "Cena", řádky 13-19. Vzhledem k
tomu, že řádek 19 je součtem řádků 14-18, jsou v celkové ceně díla a to v položkách "Revize
systému" (řádky 15 a 16) a "Servis a kontrola provozuschopnosti celého zařízení" (řádky 17 a
18) zahrnuty služby uchazeče za 72 měsíců. Požadovaná záruka činí 60 měsíců. Žádáme o
dodatečnou informaci, zda výše uvedené služby jsou skutečně požadovány na dobu o 12
měsíců delší než je doba záruky, dále jak v době mimo záruku budou řešeny dodávky
náhradních dílů, případně další vyžádané servisní zásahy.
Odpověď č. 3:

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

<název útvaru>
V krycím listu budou povinně vyplněny všechny údaje. Celková cena bez DPH (B19) bude
součtem B14+B16+B18. Pole B16 a B18 jsou roční náklady na revize a servis, z kterých je
odvozena cena na revize a servis po dobu záruky, tj. 60 měsíců
Dotaz č. 4:
žádáme o dodatečnou informaci specifikující předání staveniště, zejména kde a jak budou
dostupná přípojná místa pro odběr energií a jejich měření.
Odpověď č. 4:
Předání staveniště bude 24.02.2016 (podle smlouvy o dílo) na místě samotném, tj. na ul. Česká
320 v Kopřivnici (viz. Smlouva o dílo 3. předmět díla, 5. místo plnění). Přípojná místa budou
v objektu a zhotoviteli k dispozici za podmínky, že bude instalováno podružné měření energií a
jejích následná platba.
Dotaz č. 5:
žádáme o vysvětlení ustanovení článku 4, odstavce 5, přiloženého návrhu smlouvy o dílo,
konkrétně formulace "...objektivní potřeba provedení
prací nad rámec sjednaných touto smlouvou." Znamená to, že případné vícepráce posouzené
mimo veřejnou kontrolu jako objektivní potřeba nebudou tyto již předmětem výběrového řízení a
budou stanoveny a oceněny dvoustrannou dohodou vybraného zhotovitele s objednatelem?
Odpověď č. 5:
Ano, pokud charakter víceprací naplní znaky obsažené v ustanovení § 23 odst. 7 písm a) ZVZ.
Dotaz č. 6:
Chtěl jsem se zeptat z čeho se skládá položka na krycím listu “Cena celkem bez DPH”.
(například dodávka a montáž celého systému + revize celého systému- 60 měsíců + servis a
kontrola provozuschopnosti celého zařízení- 60 měsíců)???
Odpověď č. 6:
Viz. odpověď č. 3
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