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č.j.: 064/PS/OVZ/2018

dne: 27. 5. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: „PřF UP – Obnova systému
detekce plynů na objektu 17. listopadu 1192/12“, sdělujeme následující vysvětlení
zadávací dokumentace:
Dotaz:
Dobrý den,
Prosím o zodpovězení technických dotazů:
1.
2.
3.

Obnova systému by podléhal původnímu projektu a PBŘ ?
Technickou prováděcí dokumentací je myšlen oficiální projekt vypracovaný projekční
kanceláří nebo stačí technický popis systému vypracovaný dodavatelem ?
Pokud je požadováno nové kabelové vedení v uvedených prostorách , je na toto
požadavek odolnosti kabelového vedení a uložení při požáru z hlediska PBŘ ? V
PBŘ jsem nedohledal odkaz na detekci plynu prosím kde je toto zmíněno ?

Odpověď:
Dotaz č. 1:
Obnova systému by podléhal původnímu projektu a PBŘ ?
Odpověď č. 1:
Systém by měl respektovat PBŘ. Zadavatel nemá k dispozici původní projekt. V zadávací
dokumentaci jsou uvedeny požadavky na systém.

Dotaz č. 2:
Technickou prováděcí dokumentací je myšlen oficiální projekt vypracovaný projekční
kanceláří nebo stačí technický popis systému vypracovaný dodavatelem ?
Odpověď č. 2:
Pokud bude dodrženo PBŘ a technické podmínky, není nutné zpracovávat projekční
kanceláří.
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Dotaz č. 3:
Pokud je požadováno nové kabelové vedení v uvedených prostorách , je na toto požadavek
odolnosti kabelového vedení a uložení při požáru z hlediska PBŘ ? V PBŘ jsem nedohledal
odkaz na detekci plynu prosím kde je toto zmíněno ?
Odpověď č. 3:
V PBŘ jsou uvedeny požadavky v dodatku č. 11, včetně protokolu o určení vnějších vlivů.
Uvedené prostory jsou vyhodnoceny jako zvláště nebezpečné BE3N2 zóna 1 a zóna 2.
Zadavatel má požadavek, aby kabeláž byla řešena zvýšeným krytím odpovídajícímu
prostředí dle protokolu o určení vnějších vlivů (chemické sklady – chemicky odolná kabeláž,
která je určena i pro výbušné prostředí).

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky
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