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Poskytnutí dodatečných informací č. 3 k zadávacím podmínkám na základě vysvětlení
Zadavatele
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3 ze dne 1. 2. 2021
Zadavatel, Plzeňská teplárenská, a.s., IČ 497 90 480, se sídlem Doubravecká 2760/1,
301 00 Plzeň – Východní předměstí, zapsaná v oddílu B, vložce 392 obchodního rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, v souladu s ustanovením článku 4. Zadávací dokumentace
– Poskytování vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečné informace) Vám tímto poskytuje
dodatečné informace k Zadávací dokumentaci na zakázku „Výměníkové stanice –
rekonstrukce ohřevu VI.“ zveřejněné dne 16. 12. 2020 pod evidenčním číslem zakázky
VZ0105925 na profilu zadavatele (https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas).
Dodatečné informace poskytnuté k dotazům účastníků
Dotaz č. 8
Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, v odpovědi na dotaz č.1 uvádí,
že akceptuje Certifikát svářeče dle EN ISO 9606-1, ale musí obsahovat též úřední zkoušku pro
svařování energetického potrubí.
Mohl by zadavatel blíže specifikovat „úřední zkoušku pro svařování energetického
potrubí“, jako např. označení této odbornosti na vydávaných Certifikátech, nebo normu podle
které byla získána?
Odpověď Zadavatele na dotaz č. 8:
Zadavatel uvádí, že „úřední zkouškou pro svařování energetického potrubí“ se rozumí
úřední zkouška dle normy ČSN EN ISO 9606-1:2014 „Zkoušky svářečů“, která nahradila normu
ČSN EN 287-1. Tato norma se zabývá problematikou zkoušení svářečů, vyhodnocení zkoušek,
vydávání certifikátů a platností zkoušky svářeče.
Dotaz č. 9
Součástí zadávací dokumentace na akce Plzeň V a VI jsou
ZD_Priloha_13_cleneni_nabidkove_ceny a ZD_Priloha_14_cleneni_nabidkove_ceny.

přílohy:

Dále součástí Zadávacích podkladů jsou Projekty na jednotlivé předávací stanice, jejichž
součástí jsou také výkazy, které také vykazují obdobné vady, jako předešlé připomínky (špatné
nebo nulové hodnoty).
Tyto výkazy při vyplnění jednotkovými cenami díky zaokrouhlování nakonec v součtových
cenách mají jiné hodnoty, než v přílohách ZD příloha 13 a 14.
Mají se tedy tyto výkazy, které jsou součástí projektové dokumentace také vyplňovat?
Odpověď Zadavatele na dotaz č. 9:
Zadavatel uvádí, že výkazy výměr, které jsou součásti projektových dokumentací, mají
pouze informativní charakter, účastník zadávacího řízení je v rámci své nabídky nepředkládá.
V části nabídky „Cenová část nabídky“ účastník předloží doklady zpracované účastníkem
podle formuláře uvedeného v Příloze č. 14 Zadávací dokumentace.
S pozdravem

Ing. Jitka Navrátilová
na základě pověření ze dne 16. 12. 2020

