Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Město Fryšták
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Mgr. Lubomír Doležel, starosta
00283916
1/O/2020056

VŠEM DODAVATELŮM

Ve

Zlíně

dne

01.07.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 1
Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Druh výběrového řízení:
Profil zadavatele:

Realizace energeticky úsporných opatření v budově MŠ
Fryšták – zdroj a VZT
2020056
stavební práce

dodávky

x

služby

veřejná zakázka malého rozsahu zadaná dle metodického pokynu OPŽP a podpůrně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916

Dle Textové části zadávací dokumentace, čl. XVI s euskutečnila dne 29.6.2020 prohlídka místa plnění, na
základě které byly vzneseny od dotazy.
Zadavateli byla doručena dle metodického pokynu OPŽP žádost o vysvětlení zadávacích podmínek.
Zadavatel dle metodického pokynu OPŽP poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím
podmínkám:
Dotaz č. 1 (prohlídka místa plnění):
- Rozsah výmalby a stavebních úprav ?
- Likvidace, demontáž materiálů ?
- potrubí v kotelně ? TZ - měď, ve výkaze je ocel.
- MaR - vyjádření projektanta na dálkový přenos dat.
Dotaz č. 2:
Jedná se hlavně o dálkové odečty patních měřidel a celkovou vizualizaci s hlídáním odečtů. (nejsem si jist
zda existuje dálkový odečet na impulz).
Webhosting, servery, atd. – prosím o zjištění jak to doopravdy bude s dálkovým dohledem, reálná pro nás je
vizualizace na centrálním PC, nebo přes webové rozhraní přes které jde i nastavovat časové plány a
zobrazovat veškeré hodnoty, připojení přes veřejnou IP adresu, v TZ se píše i o rozúčtování spotřeb energie
v Kč? Prosím o zjištění co nejvíce informací dle TZ.
Zadavatel připravuje odpovědi na výše uvedené dotazy. Odpovědi budou poskytnuty v rámci dalšího
vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději do dne 3.7.2020 a současně s tím bude adekvátně
prodloužena lhůta pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávacích podmínek bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 1.7.2020.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností
1

