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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název zadavatele:  Město Plumlov   

Sídlo zadavatele:  Rudé armády 302, 798 03 Plumlov 

IČ:  00288632 

Právní forma zadavatele:  obec 

 

2. IDENTIFIKACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Název veřejné zakázky:   Rekonstrukce elektrické požární signalizace 

Druh veřejné zakázky:  veřejná zakázka na stavební práce  

Režim veřejné zakázky:   veřejná zakázka malého rozsahu 

Druh výběrového řízení:  řízení neupravené zákonem o zadávání veřejných zakázek 

 

3. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel následující vysvětlení k zadávací dokumentaci: 

 

Dotaz: 

Dobrý den,  
dovolujeme si Vám zaslat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého 
rozsahu s názvem „Rekonstrukce elektrické požární signalizace“ zadavatele Města Plumlov.  

 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 
Výkaz výměr EPS, položka 32 - demontáž a ekologická likvidace stávajícího systému EPS: 
- dotaz - Lze nějak upřesnit počet demontovaných prvků a demontáž kabeláže? 
 
Výkaz výměr EPS, položka 14 - rozvodná skříň EPS: 
V technické zprávě se píše - Protože vrátnice není samostatným požárním úsekem, je nutné 
ústřednu EPS umístit do samostatné rozvodné skříně, zhotovené z materiálů s 
garantovanou požární odolností dle PBŘS (např. desky PROMATEC) s otevíratelnými dvířky a 
protipožárními žaluziemi pro odvětrání technologického tepla ústředny EPS. 
- dotaz - Dokumentace pro výběr neobsahuje zprávu požárně bezpečnostní řešení stavby 
(PBŘS), je možné ji zaslat? 
 
Výkaz výměr DVEŘE, položka 3 - Zámek elektromechanický s kováním a příslušenstvím pro 
únikové dveře 
- dotazy - Z jakého materiálu jsou únikové dveře? Jsou nachystány na osazení el. zámky nebo 
bude požadována úprava dveří od montážní firmy? 
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Odpověď: 

 
- Stávající systém EPS určený k demontáži obsahuje jednu ústřednu EPS, 60 ks automatických požárních 

hlásičů, 8 požárních tlačítek, 34 paralelních optických signalizací nade dveřmi a jednu poplachovou sirénu. 

Kabely vedené pod omítkou nebo nad SDK podhledy nebude třeba likvidovat, cca 100 m kabelových tras 

vedených přiznaně na stropech technických místností bude demontováno. 

- Zadavatel poskytuje všem dodavatelům požárně bezpečnostní řešení stavby jako přílohou tohoto vysvětlení 

zadávací dokumentace. 

- Stávající únikové dveře jsou poplastovaný kov. Dodávkou a instalací zámků se rozumí i potřebná mechanická 

úprava dveří pro jejich osazení. Proto je dodávka zámků zařazena do oddílu „Úpravy dveřních vstupů“, nikoliv 

do oddílu vlastní EPS. Nový dveřní portál co do dispozičního řešení, rozměrů a navrhovaného konstrukčního 

materiálu je zakreslen a popsán ve výkresu půdorysu 1.NP. 

 

 
Prodloužení lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek následovně: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.12.2016 v 10.00 hod. 

 

Současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace poskytuje zadavatel všem dodavatelům změnu č. 1 výzvy 

k podání nabídek, ve které je výše uvedená změna lhůty pro podání nabídek provedena. Provedená změna je 

v textu výzvy zvýrazněna podbarvením žlutou barvou.  

  
 
 
 
 

 
 …………………………………………….. 

 Ing. Michal Horák, v.r. 

 jednatel společnosti 

 pověřené výkonem zadavatelských činností 
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