Poptávkové řízení č. 0227008614 – Dodávka a montáž oken a dveří
Dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1:
Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení, jaký význam mají písmena A a B (červená barva) uvedená v Příloze E Technická specifikace předmětu plnění u požadavků na plastová okna, dveře a požadavky na hliníková okna,
dveře?

Odpověď č. 1:
Písmena A a B rozlišují dva různé druhy oken / dveří s různými specifikacemi, jak je uvedeno v 2. sloupci
Technické specifikaci
Dotaz č. 2:
V zadávací dokumentaci není uveden požadavek na vzduchovou neprůzvučnost výrobků. Jedná se o důležitou
vlastnost výrobku a to především s ohledem na místo plnění: areál letiště Praha/Ruzyně a vlivu na výši ceny.
Žádáme tímto zadavatele o stanovení požadavku na vzduchovou neprůzvučnost výrobku.

Odpověď č. 2:
Index neprůzvučnosti stanovuje Zadavatel na třídu 2 32 dB a na třídu 6 50 dB. Vhledem k rozloze areálu
Letiště/Praha a rozdílnému zatížení oken, žádáme o zpracování cenové nabídky ve dvou variantách, a to na 32dB a
nad 50dB, do přiložené upravené Př. D_Kalkulace nabídkové ceny.
Dotaz č. 3:
Žádáme tímto zadavatele o zrušení diskriminačního požadavku na 7 komorový rám. Jedná se o irelevantní
požadavek ze strany zadavatele.
Viz odkaz na Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken
https://www.cklop.cz/upload/soubory/3-108--9824112-metodickypokynrevize2020cklops.pdf
Irelevantní požadavky v ZD
Jsou to požadavky, které nejsou podloženy a technicky zdůvodněny normami, nebo legislativou. Vesměs se jedná
o parametry, u nichž neexistuje přímá spojitost s vlastnostmi oken.
Týká se to dodávky běžných oken a vnějších dveří (funkčně, rozměrově, materiálově, ...), tedy výrobků, na které
může výrobce předložit ES prohlášení o vlastnostech a deklarovat funkční parametry v označení CE.
Příklady neodůvodněných požadavků v ZD:
- požadavek na počet komor, tloušťku stěny, složení materiálu (tyto charakteristiky nemohou sloužit jako
kvalitativní kritérium pro porovnání základních a dalších parametrů výrobku
V případě, že by zadavatel i přesto trval na 7 komorovém rámu u plastových oken, znemožnil by tak účast v
zadávacím řízení všem dodavatelům nabízející kvalitní plastová okna s 6 komorovým rámem (omezení okruhu
potenciální dodavatelů).

Odpověď č. 3:
Po zvážení všech okolností Zadavatel připouští šestikomorovým rámem za předpokladu splnění všech

ostatních technických požadavků na okna a dveře, viz upravená Technická specifikace v příloze
Dotaz č. 4:
S ohledem na místo plnění žádáme tímto zadavatele o upřesnění požadavku na důležitou vlastnost výrobku a tím
je stanovení min. třídy zatížení větrem pro okna a dveře.

1

Odpověď č. 4:
Minimální odolnost oken proti větru stanovuje Zadavatel na rychlost větru 160 km/h.
Dotaz č. 5:
Žádáme zadavatele o upřesnění, zda předmětem dodávky a montáže oken a dveří budou také prvky s požární
odolností, které mají diametrálně odlišnou cenu prvky bez požární odolnosti?

Odpověď č. 5:
Prvky s požární odolností nejsou předmětem tohoto výběrového řízení.

V návaznosti na provedené změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
do 15.12. 2021 do 9:00.
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