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1/ Identifikace zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ / DIČ:
Profil zadavatele:
Kontaktní osoba:

BOHEMIA RINGS s.r.o.
565 43 Zámrsk 10
49685643 / CZ49685643
https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_155.html
Ing. Marcela Řeháková
Telefon: +420 702 221 484
E-mail: marcela.rehakova@bohemiarings.cz

2/ Název zakázky
Revitalizace hlavního osvětlení

3/ Vysvětlení zadávacích podmínek a jejich změny nebo doplnění
Zadavatel podává vysvětlení k zadávacím podmínkám pro zakázku „Revitalizace hlavního
osvětlení“ na základě dotazů účastníka.

Dotaz účastníka
1

Je nutné při podání nabídky
předložit i světelně technický
výpočet s prokázáním splnění
požadavků na osvětlenost
jednotlivých hal?

Odpověď zadavatele
Ano, tento výpočet má být součástí nabídky účastníka
(dodavatele). Požadavek na poskytnutí LDT dat pro
ověření světelně technického výpočtu zadavatelem
vyplývá z parametrů LED svítidel pro výrobní a skladové
prostory, viz Technická zpráva (Revitalizace hlavního
osvětlení), bod č. XXV kapitoly Technické parametry
LED svítidla pro výrobní a skladové prostory.
Po realizaci zakázky bude v rámci převzetí díla
vyžadováno průkazné měření intenzity osvětlení, viz
Technická zpráva (Revitalizace hlavního osvětlení), bod č.
XXIV kapitoly Technické parametry LED svítidla pro
výrobní a skladové prostory.

2

Pokud ano, tak jaké přesné
hodnoty osvětlenosti se má
docílit?

Požadavek na hodnotu intenzity osvětlení (E m) při
zohlednění koeficientu údržby a hodnot odraznosti
jednotlivých ploch dle vzorového světelně technického
výpočtu je u všech nasvětlovaných ploch min. 300 lx, což
splňuje požadavky ČSN EN 12 464 - 1. Obvody
nasvětlovaných ploch jsou znázorněny zelenou barvou ve

výkresové dokumentaci D.1.4.E.2.1) Elektroinstalace –
půdorys hala I a II a D.1.4.E.2.2) Elektroinstalace –
půdorys hala III a rozměry nasvětlovaných ploch jsou
součástí světelně technického výpočtu v Technické zprávě
(Revitalizace hlavního osvětlení). Uvedená okrajová zóna
(1,5 m) platí pro celou halu, nikoli samotné nasvětlované
plochy a do výpočtu se tedy nezahrnuje.
3

Účastníkem předložený výpočet bude posuzován ve
Bude tento výpočet
předmětem hodnocení splnění smyslu splnění technických požadavků na plnění zakázky.
technických požadavků VŘ?
Hodnotícím kritériem je při splnění všech podmínek
uvedených v zadávací a technické dokumentaci pouze
nabídková cena.

Zadavatel upravil v zadávací dokumentaci bod i) v kapitole 8 Podmínky a požadavky na zpracování
nabídky, kde vymezil na jednom místě všechny povinné součásti obsahu nabídky.
K dalším změnám v zadávací a technické dokumentaci nedochází.

4/ Odůvodnění a vliv na lhůtu pro podání nabídek
Zadavatel podává vysvětlení zadávacích podmínek na základě předchozí písemné žádosti
účastníka.
Povaha zadavatelem poskytnutého vysvětlení nemá charakter změny zadávacích podmínek, jedná
se pouze o vysvětlení parametrů nabídky, které byly v zadávací dokumentaci již obsaženy, a proto
nemá zadavatelem poskytnuté vysvětlení vliv na okruh možných dodavatelů, z toho důvodu
zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Zámrsku dne 26.10.2020

Za zadavatele:

Ing. Marcela Řeháková
projektový manažer investic / kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky

