
Příloha č. 7 

 
 
Definice některých dodávek 

 
Název stavby: Terminál Železný Brod - 1. etapa  
Zadavatel: Město Železný Brod  
Projektant: ATELIER 4, s.r.o., Jablonec n.N.  
Způsob provedení stavby: novostavba a rekonstrukce inženýrských sítí 
 
 
1) Informačních panelů (rozměr, velikost písma) 

Požadavky na informační systém jsou uvedeny v části projektové dokumentace stavební 
objekt SO 900, která je součástí zadávací dokumentace. 

Uchazeč ve své nabídce uvede min. popis informačních panelů, velikost a barvu písma, 
barvu pozadí, název dodavatele a případně lokality, kde je tento systém provozován. 

 

2) Veřejné osvětlení 

Požadavky na typ a parametry svítidel jsou uvedeny v projektové dokumentaci ve 
stavebním  objektu SO 400. Požadavky a parametry zde uváděné jsou výsledkem 
posouzení kvality současně provozované sítě veřejného osvětlení a koncepce 
výhledového řešení. Uvedené typy svítidel charakterizují minimální kvalitu a vizuální styl 
veřejného osvětlení. 

Uchazeč ve své nabídce uvede minimálně popis osvětlení, technické parametry svítidel a 
stožárů, případně výložníků v rozsahu : 

- typ svítidla a dodavatel 
- materiál a zdroj svítidla 
- charakteristiky sloupů osvětlení - výška, průměr, způsob kotvení 
- materiál sloupů vč. povrchové úpravy, ochrana proti poškození a barva 

- popis krytí pojistkové skříně 

- popis výložníku 

- další charakteristiky 

Jako doklad o technických parametrech svítidla lze doložit katalogové listy či nabídkové 
prospekty výrobce, uchazeč se ale zavazuje, že stavbu bude realizovat v souladu 
s nabídkou. Přípustná je pouze záměna za dodávku kvalitativně lepšího svítidla za cenu 
uvedenou v nabídce uchazeče. 

 

3) Dlažba a povrchy komunikací 

Dle zadávací dokumentace a projektové dokumentace, která je její součástí, bude na 
povrchy chodníků a povrchy vedlejších komunikací použita kamenná dlažba. Jako doklad 
o kvalitě výrobků doloží uchazeč popis dlažby v rozsahu jména dodavatele a certifikátu 
nebo prohlášení o shodě. Současně uvede barevnost dlažby, kterou na stavbě použije, 
případně škálu barev, které v rámci stejné ceny může po dohodě s investorem dodat.  

Nepřipouští se dodávka růžové dlažby. 
 

4) Asfaltobeton a balená směs 

Pro realizaci pojížděných hlavních komunikací budou použity povrchy předepsané 
ve stavebním objektu SO 100 projektové dokumentace, která je součástí zadávací 
dokumentace. Po realizaci komunikací si zadavatel vyhrazuje právo provést 5 sond 
na ověření kvality použité asfaltové směsi na různým místech stavby. 



5) Mobiliář 

Prvky mobiliáře uvedené v projektové dokumentaci stanovují minimální technickou a 
designovou kvalitu. Jestli jsou v dokumentaci zmiňovány prvky mobiliáře firem SiaCity 
nebo mmCité, mohou být použity i stejně kvalitní prvky jiného dodavatele. 

Uchazeč do nabídky uvede jednoznačný popis použité mobiliáře z hlediska prvků a 
dodavatele. 

 

Vysvětlení některých dalších požadavků : 

1) V rámci prokázání kvalifikace formou doložení referenčních zakázek budou zadavatelem 
uznány jako referenční zakázky odpovídají CPV klasifikaci uvedené v zadávací 
dokumentaci. Přednostně se jedná o dopravní stavby, stavby autobusových nádraží a 
dopravních terminálů. 

2) V rámci požadovaného týmu uchazeče je požadována osoba „Hlavní technolog“. Je tím 
míněna taková osoba/pozice ve společnosti, které zodpovídá za technickou přípravu 
zakázek – se zodpovědností kontrolování dodržováni technologických a konstrukčních 
postupů.  

3) Přiložený kontrolní výkaz výměr pro ocenění nabídky má v názvu zmiňovanou kontrolní 
funkci. Základním výkazem pro hodnocení zůstává výkaz z přílohy č. 2 zadávací 
dokumentace s detailním popisem obsahu jednotlivých položek. 

 
 
Výběrové řízení na dodavatele stavby „Terminál Železný Brod - 1. etapa“ je opakovaným 
výběrovým řízení. první výběrové řízení bylo zrušeno z formálních důvodů - nebyla 
dodržena lhůta pro zaslání zadávacích podmínek.  
 
Technická projektová dokumentace je prakticky totožná s dokumentací rozesílanou v rámci 
zrušeného výběru, došlo pouze k úpravě požadavků na osvětlení v rámci objektů SO 400 
u obou částí stavby. 
 
V rámci zrušeného výběrového řízení byla jedna nabídka vyřazena ihned po otevírání 
obálek z čistě formálních důvodů. Prosím věnujte pozornost základním ustanovením 
zákona o veřejných zakázkách, kdy nabídka musí být podána v českém jazyce a všechny 
dokumenty včetně návrhu smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou. Při nesplnění 
těchto podmínek musí zadavatel nabídky vyřadit, protože podle zákona nemá možnost 
vyzvat uchazeče k doplnění nebo vysvětlení nabídky. 

 

 

 

 

 

Ing. Daniel Mach 

Městský úřad Železný Brod 

 

V Železném Brodě 16.12.2013 


