Dodatečná informace č. 4
Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce:

„VO Kostelec nad Orlicí – EFEKT 2020“
Dotaz
Dle zadávací dokumentace resp. dle dodatečných informací požadujete svítidla značky
(výrobce) Philips model DigiStreet. Jak jistě dobře víte, dle platné právní úpravy nemůžete v
rámci veřejné zakázky požadovat výrobek konkrétního výrobce či dokonce konkrétní model.
Odpověď:
Uvedený dotaz zkresluje požadavky zadavatele. V zadávací dokumentaci není požadován
konkrétní výrobek, ale designová shoda podléhající schválení. Na základě jiných dotazů
požadoval uchazeč příklad možného řešení. Takový příklad mu byl poskytnut.
Dotaz
V této souvislosti si dovolujeme rovněž namítnout, že zakázka, jejíž předmětem je dodávka a
výměna 250 ks svítidel a dodávka a výměna 3 rozvaděčů a 22 sloupů s minimálním podílem
zemních a jiných stavebních prací nemůže být považována jako zakázka na stavební práce. S
ohledem na předpokládanou hodnotu 3,3 mil. Kč bez DPH by pak taková zakázka měla být
považována za zakázku podlimitní ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, a nikoliv jako zakázka malého rozsahu.
Odpověď:
Zakázka je zadána správně. Zadavatel na zatřídění zakázky trvá.
Dotaz
V bodě 10.3. přílohy 4 se hovoří o tom, že nesmí být použita svítidla s vyšší energetickou
náročností oproti svítidlům navrženým v projektu jako referenční řešení, na základě kterého
byla připravena příloha pro tvorbu světelně-technického výpočtu. V příloze pro tvorbu
světelného výpočtu ani jinde však žádná referenční svítidla ani jejich maximální přípustné
spotřeby uvedené nejsou. Znamená to tedy, že pro splnění tohoto požadavku stačí, aby
celková spotřeba všech nabízených svítidel nepřesáhla požadovaných 40,299 MWh / rok při
4105 hodinách provozu?
Odpověď:
Ano. Celková spotřeba nesmí převýšit uvedenou hodnotu.
Dotaz
Nechápeme požadavek 5.1. přílohy 4, kde se uvádí toto: 5.1. Pokud účastník (uchazeč)
předloží návrh řešení uvažující regulaci světelného toku v pozdních nočních hodinách, musí
doložit časové schéma této regulace jeho vyplněním do tabulky níže. Požadujete tedy

autonomní regulaci světelného toku neb ne? Pokud ano, máme uvést v tabulce možný
příklad této regulace? Existuje pochopitelně velké množství variant takové regulace.
Odpověď:
Rozhodnutí o využití regulace v nočních hodinách necháváme na uchazeči. Pakliže se
rozhodne ji využít, musí uvést dle požadavků ze zadávací dokumentace.
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