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Otevřené řízení

---

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše
uvedené veřejné zakázce.
Dne 24. 1. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na
kterou zadavatel tímto odpovídá.
Dotazy dodavatele:
Žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce. Naše dotazy jsou
následující:
Dotaz č. 1:
Jaké jsou požadované emisní limity pro KGJ? V zadání jsou uváděné rozdílné požadavky.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel požaduje u emisních limitů dodržet požadavek NOx < 95 mg/Nm3, jak je uvedeno ve specifikaci
technologie kotelny.
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Dotaz č. 2:
Je nutné dodržet přesnou specifikaci KGJ? Musí mít kogenerační jednotka třícestný katalyzátor? Je
nutné dodržet minimální účinnosti dle zadání (Minimální hodnoty účinnosti - Tepelná účinnost % 58,7,
Elektrická účinnost % 35,3, Celková účinnost % 93,9, Výkonový ukazatel - 0,64)? Je nutné dodržet
rozmezí tepelného výkonu (Parametry hodnoty výkonu – požadovaný tepelný výkon: min 260 kWt –
max. 332 KWt. Elektrický výkon kW 200. Příkon plynu (Hi=10kWh/m3, tolerance ±5%)?
Odpověď zadavatele:
V Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, včetně příloh Zadávací dokumentace jsou uvedeny minimální
požadavky na KGJ, které musí být dodrženy (Zadávací dokumentace veřejné zakázky, Příloha č. 6 –
Technické a provozní požadavky Zadavatele). KGJ musí mít třícestný katalyzátor a musí být splněny
požadované minimální hodnoty účinnosti a i ostatní požadavky uvedené v Příloze č. 6 - Technické
a provozní požadavky Zadavatele.
Dotaz č. 3:
Kde je místo pro vyvedení el. výkonu z KGJ? V zadání jsme nedohledali.
Odpověď zadavatele:
Místo vyvedení el. výkonu z KGJ je uvedeno ve výkresech D_2_4_2 - KGJ Rok nem přehledné schéma
a D_2_4_3 - KGJ Rok nem rozvaděč R1. (Zadávací dokumentace veřejné zakázky, Příloha č. 8 Projektová
dokumentace).
Dotaz č. 4:
Cena dodávané elektřiny se vypočítá dle kalkulačního vzorce a je ovlivněna koeficientem slevy k. Bude
výše tohoto koeficientu, resp. cena dodávané elektřiny hodnocena, popř. zadaná pro všechny uchazeče
stejně?
Odpověď zadavatele:
Výše koeficentu „k“ ani cena dodávané elektřiny není předmětem hodnocení. Způsob stanovení ceny
dodávané elektřiny je stanoven v Zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky (včetně Přílohy č. 3
– Smlouva o dodávkách elektrické energie).
Dotaz č. 5:
Je nutné pro zajištění provozu nové kotelny přebírat obsluhu stávající kotelny, popř. v jakém rozsahu?
Odpověď zadavatele:
Není nutné přebírat stávající zaměstnance (obsluhu stávající kotelny) k zajištění provozu nové kotelny.
Řešení pracovně právních vztahů se stávajícími zaměstnanci si vyřeší zadavatel samostatně.
Vybraný dodavatel plně zajistí provoz prostřednictvím svých zaměstnanců nebo svých externích
spolupracovníků. Toto bude zcela v kompetenci vybraného dodavatele.
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Upozornění:
Lhůta pro podání nabídek se nemění.
V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Dana
Kocová

Digitálně podepsal
Dana Kocová
Datum: 2022.01.26
21:53:13 +01'00'

Ing. Dana Kocová
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
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