Otevřené nadlimitní řízení na veřejnou zakázku na dodávku
Výběrové řízení na dodávku zasněžovacího systému

Odpovědi na dotazy uchazečů v otevřeném nadlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávku
V Malé Morávce 16.8.2012

Společnost SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s., se sídlem Malá Morávka 122, PSČ 793 36, IČ:26864924
zveřejnila dne 26.7.2012 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku v rámci otevřeného
nadlimitního řízení:
Výběrové řízení na dodávku zasněžovacího systému,
v rámci projektu “Lanová dráha a související zázemí“, který je spolufinancován z Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko.
Výzva byla zveřejněna dne 26.7.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když
tento profil zadavatele byl zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek, na internetových stránkách
poskytovatele dotace Regionální rady Moravskoslezsko www.rr-moravskoslezsko.cz a zadáno ke
zveřejnění na portálu věstníku veřejných zakázek ISVZUS dne 26.7.2012. Předběžné oznámení o
zakázce bylo zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek dne 25.6.2012.
Jedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon“), když
zadavatel je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona dotovaným zadavatelem.
Dne 14.8.2011 zaslal uchazeč AQUA INDUSTRIAL s.r.o. dotazy, jejichž znění je uvedeno níže spolu
s odpověďmi na tyto dotazy.
Dotaz uchazeče č. 1:
V zadávací dokumentaci bod 3. "Technické podmínky" je řečeno že: " Předmět dodávky bude dodán
jako nová technologie, když zadavatel nepřipouští dodávku použité technologie ani jakékoliv její
části". V příloze zadávací dokumentace - "Výběrové řízení na dodávku zasněžovacího systému Čerpací stanice ČS 2 " je uvedeno že: " Je možné kompletní nahrazení stávající technologie nebo její
doplnění", což si odporuje. Jedná se o dodávku úplně nové technologie zasněžování včetně úplně
nové technologie sněhových děl?
Odpověď zadavatele:
Celá dodávka (tj. taktéž dodávka sněhových děl) musí být sestavena z nového a nepoužitého zařízení,
přičemž jedinou výjimkou, která ostatně vyplývá ze zadávací dokumentace, je použití stávajícího
zařízení čerpací stanice zadavatele jako celku, a to pouze v zájmu dosažení finanční úspory. Použití
čerpací stanice zadavatele je samozřejmě pouze alternativní a uchazeč je při jejím případném zapojení
do dodávané technologie povinen dodržet minimální požadované výsledné parametry uvedené
v zadávací dokumentaci, včetně povinnosti jejího umístění v prostorách stávající místnosti čerpací
stanice.
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Dotaz uchazeče č. 2:
Vzhledem k požadovanému odběru 30 l/s by bylo vhodné upravit stávající odběrné místo, předřadit
před technologickou studnu sedimentační studnu.
Dotaz: Bude tato sedimentační studna včetně výkopů pro podávací potrubí součástí stavebních a
výkopových prací z výběrového řízení na zakázku - Provedení zemních prací pro výstavbu sjezdové
trati, příprava terénu pro instalaci systému zasněžování.....?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel souhlasí s tím, že stávající odběrné místo (studna) může být použito jako sedimentační
nádrž, pokud zároveň bude vybudováno další odběrné místo (studna) umístěné v řádu za sedimentační
nádrží, kde bude instalováno i podávací čerpadlo. V takovém případě budou do odběrného místa
zabudovány zásuvky na 230 a 400V. Potřebné výkopové a zemní práce v tomto případě zajistí
zadavatel na své náklady.

Dotaz uchazeče č. 3:
Je požadována kompenzace účiníku pro technologii zasněžování ( 10 sněhových děl, čerpadla ), nebo
je kompenzace pro tuto technologii součásti trafostanice?
Odpověď zadavatele:
Kompenzace účiníku pro technologii zasněžování je součástí dodávky v této veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče č. 4:
Hydroboxy na svahu budou instalovány na betonovém loži? Pokud ano, je toto součástí tohoto
výběrového řízení, nebo součástí stavby?
Odpověď zadavatele:
Hydroboxy budou samozřejmě instalovány do betonového lože a tato instalace je součástí dodávky
v rámci této veřejné zakázky.

Dotaz uchazeče č. 5:
Kotvení potrubí ve svahu je součásti stavby, nebo tohoto výběrového řízení?
Odpověď zadavatele:
Kotvení potrubí je součásti dodávky, parametry jsou popsány v zadávací dokumentaci, zadavatel
odkazuje uchazeče na znění zadávací dokumentace.

Dotaz uchazeče č. 6:
Kabely ve svahu budou uloženy v chráničkách (součást tohoto řízení), nebo v pískovém loži (součást
stavby)?
Odpověď zadavatele:
Kabely budou uloženy v chráničkách, zadavatel odkazuje uchazeče na znění zadávací dokumentace.
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Dotaz uchazeče č. 7:
Je možno změnit parametry čerpadel v ČS 1 a ČS 2 s tím, že výsledné (celkové) parametry průtoku a
tlaku budou zachovány tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci?
Odpověď zadavatele:
Ano, je to možné, ovšem při zachování veškerých požadovaných parametrů dle zadávací
dokumentace, nejen parametrů týkajících se průtoku a tlaku.

Dotaz uchazeče č. 8:
Je požadováno měření vody?
Odpověď zadavatele:
Ne.
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