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Zveřejněno na profilu zadavatele a odesláno všem známým dodavatelům
Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o.
04. 08. 2015

PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DOTAZY DODAVATELŮ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (1 a 2) A ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU
ZADAVATELE PRO SLOŽENÍ PENĚŽNÍ JISTOTY
Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald, spočívající
v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby, provádění
periodických revizí svěřeného zařízení, doplnění a vedení pasportu VO
Zadavatel veřejné zakázky:
IČO:
Profil zadavatele:

Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
002 97 593
https://petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz/

Pověřená osoba:
Kontaktní osoba:
Telefon, email:

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Jana Šenková
+420 597 461 313, recte@recte.cz

Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, zastoupené Ing. Jiřím Lukšou, starosta (dále jen „zadavatel“)
vyhlásilo v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku Zajištění provozu veřejného osvětlení a
světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald, spočívající v jeho správě, údržbě a běžných
opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby, provádění periodických revizí svěřeného zařízení,
doplnění a vedení pasportu VO podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), a to zveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 07. 2015 pod
evidenčním číslem 512266, v Úředním věstníku Evropské unie a současně zveřejněním textové části zadávací
dokumentace na svém profilu (viz výše).
V uvedené věci byly zadavateli doručeny prostřednictvím pověřené osoby žádosti o dodatečné písemné informace
k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě
stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:
Dodatečná informace (1) k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění dotazu):
Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne:
29. 07. 2015
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do:
04. 08. 2015
Písemná odpověď zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne:
04. 08. 2015
K níže uvedeným dotazům žádáme:
1) o sdělení počtů silničních ocelových stožárů v majetku města Petřvald.
2) o sdělení počtů sadových ocelových stožárů v majetku města Petřvald.
3) o sdělení počtů betonových stožárů v majetku města Petřvald.
4) o dodání soupisu svítidel v počtech v dělení dle el.příkonu -SHC 70W,100W,150W,250W dále svítidel
s halogenidovou výbojkou HQIT 150W,250W
5) o sdělení typu použitých regulátorů „jasu“a jméno výrobce těchto regulátorů.
6) o soupis prvků Vánoční výzdoby tak, aby bylo možné ohodnotit jejich montáž, včetně způsobů uchycení.
7) o informace k zavedenému pasportu veřejného osvětlení, funkčnost, aktuálnost-dodavatel pasportu.
8) o soupis rozvaděčů - kolik ks je ocelových, kolik ks plastových.
9) dále žádáme o sdělení, zda v příloze č.3 smlouvy o dílo mají být ohodnoceny pouze práce za jednotlivé úkony nebo
zda mají být i včetně dodaných materiálů pro tento úkon.

Písemná odpověď na dotaz č. 1:
Ad 1,2,3)
B3 železný
13 ks
B6 železný
140 ks
B7 železný
66 ks
B12 železný 43 ks
9/1 betonový 119 ks
9/6 betonový 67 ks
Dřevěné
15 ks
Ad 4)
Typy světelných zdrojů:
SON-T 70W 752 ks
SON-T 150W 168 ks
HPI-T 250W 20 ks
LED 15W
50 ks
LED 36W
60 ks
LED 46W
3 ks
LED 103W
14 ks
LED 28W
205 ks
LED 73W
30 ks
Ad 5)
Regulátory jasu Město nemá.
Kompenzátory napětí:
6 ks technologie LIGHTWOX, reduktory ENVOX
13 ks technologie zařízení LES-LIGHTING ENERGY SAVER, ES SYSTÉM - VOLTAGE OPTIMIZATION
MANAGEMENT
Ad 6)
1500 ks žárovek E27 8W mezi stožáry na ul. Ostravská
Vánoční stromek cca 400 ks žárovek E27 8W
Kulturní dům cca 80 m LED krápníky 12W/m
Ad 7)
umístění svítidel
rozlišení svítidel dle typu a dle umístění na sloupech města a sloupech jiných vlastníků (ČEZ Distribuce)
umístění vedení
rozlišení vedení na volné, vzdušné kabelové a zemní kabelové
umístění rozvaděčů
Ad 8)
20 ks rozvaděčů z toho 1 ks plastový
Ad 9)
Zadavatel požaduje ocenit pouze práce za jednotlivé úkony.
Dodatečná informace (2) k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění dotazu):
Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne:
29. 07. 2015
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do:
04. 08. 2015
Písemná odpověď zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne:
04. 08. 2015

1) Žádám o specifikaci počtu kusů vánoční výzdoby (1ks = montáž jednoho zařízení). Žádám také o počet světelných
zdrojů a specifikaci typů světelných zdrojů vánočního osvětlení (žárovky, LED zdroje apod.).
2) Žádám o specifikování počtů a typů světelného signalizačního zařízení.
3) Ve smlouvě o dílo článek III. odstavec Běžná údržba je uvedeno, že ořez větví bude prováděn ve spolupráci
s odbornou firmou provádějící údržbu veřejné zeleně na území města. Znamená to, že tyto činnosti budou muset být
zadány konkrétní odborné firmě. Pokud ano, kdo tyto činnosti nyní zajišťuje.
Písemná odpověď na dotaz č. 2:
Ad 1) Viz písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 1, Ad 6).
Ad 2) Jedná se o světelné signalizační zařízení „MR 20“ umístěné na křižovatce silnice I/59 s místními komunikacemi ul.
Podlesní a ul. 2. května. Signalizační zařízení slouží pro silniční dopravu a pro chodce.
Ad 3) Ořez větví ve městě je zadáván externí firmě na objednávku.

SDĚLENÍ ZADAVATELE – OPRAVA ČÍSLA ÚČTŮ PRO SLOŽENÍ PENĚŽNÍ ČÁSTKY (JISTOTY)
Zadavatel v souladu s čl. 15, odst. 1 zadávacích podmínek mění v čl. 14 odst. 2 číslo účtu pro složení peněžní částky
(jistoty) na účet zadavatele, a to takto:
Platné číslo účtu pro složení peněžní částky (jistoty) na účet zadavatele:
Číslo účtu zadavatele:
Název banky:
Variabilní symbol:

6015-1721679329/0800
Česká spořitelna a.s.
IČO uchazeče

Ostatní podmínky zůstávají beze změn.

Jana Šenková

osoba oprávněná jednat za zadavatele na základě uzavřené příkazní smlouvy

