Zadavatel:

SAKO Brno, a.s.
se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČO: 60713470
Veřejná zakázka:
„Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R2 22kV“
sektorová zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“)
Evidenční číslo VZ: Z2022-012084

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
dle § 98 a § 99 ZZVZ
Společnost SAKO Brno, a.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela tyto
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1 ze dne 6. 4. 2022 a Dotaz č. 2 ze dne 8. 4. 2022:
„Vážený zadavateli,
v bodě 9.1. zadávací dokumentace na veřejnou zakázku je uvedeno, že součástí projektové
dokumentace, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, je slepý výkaz výměr.
Avizovaný výkaz výměr se nám nepodařilo v zadávací dokumentaci dohledat. Můžete nám
slepý výkaz výměr poskytnou nebo nás navést kde bychom ho mohli stáhnout?
Předem děkuji za odpověď“
Dotazy č. 1 a č. 2 jsou v totožném znění od téhož uchazeče.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 a č. 2:
Zadavatel doporučuje uchazeči užívat funkcionalitu ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce
použitou u dotazu č. 2. Ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení dotazu č. 1 dává zadavatel
tuto odpověď:
Projektová dokumentace pro výběrové řízení, která je přílohou zadávací dokumentace
obsahuje dokument MS Excel s názvem „DVD PS106-1 R2 02 soupis materiálu“.
Zadavatel souhlasí, že se nejedná o klasický výkaz výměr. Záměrem zadavatele bylo použít
projektantem zpracovaný DVD PS106-1 R2 02 soupis materiálu za účelem určení bližšího
rozpadu ceny. Proto tam, kde zadávací dokumentace nebo smlouva mluví o výkazu výměr,
nebo položkovém rozpočtu, je tím myšlen tento (popř. vyplněný) dokument.

Pokud není možno tímto způsobem podat cenovou nabídku např. z toho důvodu, že v DVD
PS106-1 R2 02 soupis materiálu některá položka dle názoru uchazeče chybí, žádáme o
vznesení dalšího dotazu. Zadavatel dle svého nejlepšího vědomí a svědomí považuje DVD
PS106-1 R2 02 soupis materiálu za dostatečný. Pokud nebude dalšího dotazu, má
zadavatel za to, že DVD PS106-1 R2 02 soupis materiálu je dostačující pro podání
kompletní cenové nabídky.
K tomuto dále odpověď na dotaz č. 3.
Dotaz č. 3 ze dne 8. 4. 2022:
„Dobrý den,
v návaznost na dotazy dodavatele technologie SIEMENS se na Vás obracíme s upřesněním
technické specifikace.
1. Výrobce rozvaděčů doporučuje použít v sestavě rozvaděčů zábleskovou ochranu, která
ve stávající specifikaci momentálně není.
2. Tímto bychom chtěli požádat o upřesnění specifikace měřících transformátorů v
jednotlivých polích. Budou některá s třídou přesností 0,5S vč. kalibračního listu? (např. v
technické zprávě je uvedeno: „Také vývod pro celkové měření areálu na straně VN v
oddálené USM bude zachován, pouze
budou vyměněny MTP v novém VN poli č. 4 rozvaděče R2, převod 600/5/5A.“
Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:
Zadavatel dává tuto odpověď.
K bodu 1.
Pokud zadavatelem nabízený výrobek dle sdělení jeho výrobce doporučuje v sestavě
rozvaděčů užití zábleskové ochrany, musí uchazečem nabízené řešení zábleskovou
ochranu obsahovat.
Nacenění materiálu a montážních prací provede uchazeč na nový list DVD PS106-1 R2 02
soupis materiálu s uvedením jednotlivých položek materiálu a prací obdobnou formou a
zahrne tyto položky do celkové ceny.
K bodu 2.
Ano, v poli měření R2-5 je nutné osadit úředně ověřené, cejchované transformátory s
převodem 600/5/5A s třídou přesnosti 0,5 pro stávající elektroměr umístěný mimo rozvodnu.
V dokumentaci v jednopólovém schématu je uvedeno v popisku úředně ověřeno v
technickém popisu rozvaděče v poli měření na straně 28 je uvedeno že transformátory jsou
úředně ověřené, cejchované. Platí převod 600/5/5A.
Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace
nemůže dojít k rozšíření účastníků zadávacího řízení, proto zadavatel neprodlužuje
lhůtu pro podání nabídek.
V Brně dne 11. 4. 2022
SAKO Brno, a.s.
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje

