VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7
NÁZEV ZAKÁZKY

VÝROBA TEPLA A ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTŘINOU, REVITALIZACE KOTELNY
V ROKYCANSKÉ NEMOCNICI, a.s.
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Dodávky
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ŘÍZENÍ:

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 01. 2. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou
zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:
Umožňují podmínky uvedené v části zadávací dokumentace P6 Technické a provozní požadavky zadavatele
optimalizovat výkon kotelny, případně počet instalovaných plynových kondenzačních kotlů?

Odpověď zadavatele:
Technické parametry uvedené v příloze zadávací dokumentace „P6 - Technické a provozní požadavky Zadavatele“
jsou považovány za minimální. Jejich nesplnění (nedodržení parametrů) bude důvodem k vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení. Počet kotlů je stanoven v příloze zadávací dokumentace „P6 - Technické a provozní požadavky
Zadavatele“ v části „Technické podmínky zadavatele – Kotelna“.
Projektová dokumentace na demolici a stavební úpravy je závazná. Projektová dokumentace na dodávky
technologie je uvedena jako podklad a je na rozhodnutí zhotovitele, zda např. rozmístění jednotlivých technologií
v daném prostoru ponechá dle zpracované PD, nebo zda provede úpravy, které budou lépe odpovídat jeho návrhu
na budoucí provozování. V případě změn je zhotovitel povinen zajistit legalizaci změn se stavebním úřadem
(žádost o změnu stavby před dokončením). Zhotovitel je při změnách povinen respektovat nepřekročitelné
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půdorysné rozměry stavební části kotelny a technické podmínky na vybavení a provozování nové kotelny jako
zdroje vytápění, TUV a elektrické energie.

Upozornění:
Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Dana
Kocová
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příspěvková organizace

2

