Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 a oznámení o změně
zadávacích podmínek č. 2
k zakázce, která v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), není zadávána dle zákona.

Název veřejné zakázky: Dostavba centrálního dispečinku DPMP a.s.
Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice
63217066
Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

Na základě podaných dotazů zadavatel vysvětluje a upravuje výzvu k podání nabídek.

A) Obdržené dotazy a jejich vypořádání
Dotaz č. 1:
Dotaz dodavatele:
D.1.1.16. specifikace okna - hliníkové otvory - okna dle zákresu v takto velkém rozměru se nedají
vyrobit jako vyklápěcí, křídlo okna je příliš velké. Prosím o upřesnění výkresu anebo bližší specifikaci
hliníkových okenních výplní.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel po prověření velikosti oken zadavatelem dává za pravdu dodavateli a upravuje výkres
dokumentace D.1.1.16. Kromě toho, že okna jsou nově navrhována jako neotevíravá, dochází i ke
změně barevného provedení oken.
Dotaz č. 2:
Dotaz dodavatele:
Žebřík bude kompozitní a obruče z nereze, nebo dle výpisu prvků celý v provedení materiál nerez?
Odpověď zadavatele:
V předložené dokumentaci je skutečně rozpor mezi projektovou dokumentací (příloha č. 2) a soupisem
dodávek a prací (příloha č. 3). Zadavatel sděluje, že požaduje ocenit celonerezové provedení, tedy tak,
jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Zadavatel na základě dotazu dodavatele provádí úpravu
přílohy č. 3 výzvy k podávání nabídek, kde je příslušná položka označena v souladu s projektovou
dokumentací.
Dotaz č. 3:
Dotaz zadavatele:
Prosím o poskytnutí samostatného listu truhlářských výrobků, viz položka 146 výkazu výměr.
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Odpověď zadavatele:
Zadavatel doplňuje přílohu č. 3 výzvy k podávání nabídek – soupis dodávek a prací – o samostatný list
„vnitřní vybavení“. Součet položek tohoto listu uvede dodavatel do položky 146 celkového rozpočtu.
Dotaz č. 4:
Dotaz zadavatele:
Prosím o poskytnutí všech výkresů výztuží v čitelném formátu. Většina popisků je nečitelná.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel doplňuje přílohu č. 2 – projektovou dokumentaci – o čitelné výkresy.
Dotaz č. 5:
Dotaz zadavatele:
Prosím o upřesnění provedení falcované fasády - detaily, materiálové řešení, doplnění výkresů k
položkám 101 a 100.
Odpověď zadavatele:
Na tuto část zakázky si vytvoří výrobní dokumentaci sám zhotovitel. Specifikace a detaily, které nejsou
projektovou dokumentací stanoveny, jsou tedy výlučně na dodavateli stavby dle zvoleného výrobce
opláštění.

B) Shrnutí provedených změn
Zadavatel na základě obdržených dotazů v souladu s jejich vypořádáním upravuje zadávací podmínky
takto:


doplňuje se nový výkres D1.1.16 (s opravenými parametry oken), kterým se nahrazuje původní
znění tohoto výkresu, jak byl součástí přílohy č. 2 výzvy k podávání nabídek – projektové
dokumentace,



doplňuje se nové znění souhrnného soupisu dodávek a prací (s opravenými položkami
týkajícími se výstupového žebříku), kterým se nahrazuje původní znění tohoto soupisu, jak byl
součástí přílohy č. 3 výzvy k podávání nabídek,



mezi dokumenty tvořící přílohu č. 3 výzvy k podávání nabídek – soupis dodávek a prací – se
doplňuje samostatný list „vnitřní vybavení nového centrálního dispečinku“,



doplňují se čitelné verze výkresů výstuže, kterými se nahrazují původní znění těchto výkresů,
jak byly součástí přílohy č. 2 výzvy k podávání nabídek – projektové dokumentace.



v příloze č. 2 se výkresy výztuže nahrazují čitelnými verzemi.

Uvedené dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách zadavatele spolu s tímto oznámením.
V Pardubicích dne: 23. listopadu 2020
Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Ing. Tomáš
Pelikán

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Pelikán
Datum: 2020.11.24
09:29:48 +01'00'

ing. Tomáš Pelikán
místopředseda představenstva
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