Město Mariánské Lázně
Městský úřad, odbor investic a dotací
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/20/1836/EF
Vyřizuje: Eva Fenigová / 354 922 187
Mariánské Lázně 06.11.2020
Město Mariánské Lázně, profil zadavatele: https://zakazky.muml.cz
Dodatečné informace č. 9 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s identifikačními údaji:
Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:
Limit veřejné zakázky:

Systémové číslo VZ: P20V00000053
Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury
v Mariánských Lázních
Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „zákon“)
Podlimitní veřejná zakázka (§ 26 zákona), zjednodušené
podlimitní řízení (§ 53 zákona)
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce
nepřesáhne 50 000 000 Kč bez DPH (§ 52 písm. a) zákona)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě obdrženého dotazu:
Text dotazu č. 1 ze dne 04.11.2020 08:51:10
Dobrý den, v reakci na DI č. 6 si dovoluji upozornit, že se rozhodně nejedná o snížení nároků na svítidla, ale o
definici jiného produktu! Když zadavatel provede záměnu teploty chromatičnosti z rozsahu 2700 K - 6500 K na
rozsah 2700 K - 3500 K, tak se jedná o jiné osazení LED čipů ve svítidle. Taková záměna znamená nezbytné měření
a testování produktu!
Důrazně proto žádáme, aby zadavatel posunul termín odevzdání o minimálně celou dobu zadávací lhůty!
Odpověď zadavatele na dotaz:
Zadavatel trvá na tom, že se jedná o podstatné snížení nároků na provedení svítidel, které umožňuje účast v soutěži
většímu počtu účastníků. Nejedná se o podmínky diskriminační nebo zadání, které by odporovalo podmínkám
dotace či koncepce VO. V žádném případě zadavatel nebude akceptovat řešení a produkty, které nesplňují zadání,
případně jsou v režimu "testování". V případě pochybností si zadavatel, v souladu s podmínkami výběrového řízení,
vyžádá funkční vzorek k ověření splnění všech deklarovaných parametrů. Pokud tazatel požadovaným řešením
nedisponuje, neměl by uvažovat o účasti v tomto zadávacím řízení.
Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 19.11.2020 09:00 hodin.
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S pozdravem
Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru
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