Sněženková 2973/8
106 00 Praha 10 - Zahradní Město
Telefon: 272 654 151 -3
e-mail: info@dszm.cz

DOMOV PRO SENIORY

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

„Osazení hrotů proti holubům, veřejná zakázka č. 18/2021“

Zadavatel: Domov pro seniory Zahradní Město,
se sídlem: Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 - Zahradní Město
IČO: 70878030
„Zadavatel44

Společnost: TOP GROUND s.r.o.
se sídlem: Poděbradská 195/7, Praha 9, 19000 - Vysočany
IČO: 04653602
„Uchazeč44

K vzneseným dotazům Uchazeče ze dne 25. 5. 2021 Zadavatel poskytuje následující
vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:

Dotaz:
Ve výzvě máte uvedeny šířky ošetření 600 a 400mm a u nich jsou délkové metry 125 a
123m. Z výzvy bohužel nevyplívá, zda se jedná o celkovou délku systému nebo o prostor k
ošetření x 125m/123m. Ve výzvě není totiž specifikováno kolik řad bude pro ošetření použito
a s jakou účinností. Správně by u 600mm měly být 3 řady nejširšího systému tj. dle zadání
450bm a u 400mm dvě řady tj. 246bm, abychom pokryli celou plochu (a i to bude velmi
těsné).

Odpověď:
Rozměry ploch k ošetření zábranami proti holubům jsou:
• šíře pokrytí 600mm v délce 125m
® šíře pokrytí 400mm v délce 123m
Počet řad jednotlivých zábran Zadavatel záměrně nespecifikoval. Tento počet řad se může
lišit podle rozměru šíře zábrany od jednotlivých výrobců.

Dotaz:
A teď je otázkou jaký systém byl při tvorbě výzvy počítán, protože ve výzvě máte uvedenu
šíři drátu pouze 1,3mm a výšku minimálně 110mm - což je žalostně málo a systém fungovat
nebude - náš systém AV265 má 139mm a to je pro ošetření takto široké plochy vs. účinnost
systému těsně vyhovující ( https://shop.protiholubum.cz/hrotv/16-av265-bodce-hrotvhrotovv-svstem-proti-holubum-pro-plochv-do-265mm.html ). Ve 11 Omm širokém systému
Vám holub bude normálně stát. Kovový pásek komentovat nebudu, to je samozřejmě úplně
mimo, protože bez nýtování vám systém vlivem markantních letních teplot do roka odpadne.
A firmu, která takový systém instaluje již nikdy nedoženete.
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Odpověď:
Zadavatel trvá na hodnotách uvedených v zadávací dokumentaci: průměr drátu zábrany proti
holubům 1,3 mm v minimální délce 110 mm. Uchazeč může nabídnout kvalitativně lepší
rozměry, oproti požadavku Zadavatele. Tyto hodnoty, však nejsou předmětem hodnocení
veřejné zakázky.
Zadavatel v zadávací dokumentaci záměrně neuvedl konkrétní typ zábran proti holubům,
jelikož by tím mohl diskriminovat ostatní systémy zábran jiných výrobců (uchazečů).

Dotaz:
Nechci Vás nijak prudit, ale 5 let jsem pracoval jako referent VŘ na MŽP a z výzvy tak jak je
nyní formulována pro Vás vyplívá pouze nefunkční systém a zmařená investice. Pokud beru,
že poptáváte skutečně 696bm hrotových systémů (což by jste měli ve výzvě jasně napsat!),
tak mi vychází při Vaší nepřekročitelné ceně 200 Kč/bm jen speciální oximový tmel vychází
aktuálně na 21 Kč/bm, tedy zbývá 179 Kč na samotný systém, instalaci, režii a záruku. Za
tyto peníze dostanete leda tak nějakou čínskou srágoru za 60 Kč/bm z Obi a cena je přímo
úměrná kvalitě a trvanlivosti v tomto oboru - jinak to u nás bohužel není. Tedy prosím o
informaci, kolik bm systémů a v jaké účinné šiti skutečně poptáváte.
-

Odpověď:
Zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty vycházel z průzkumu relevantního trhu, a to
oslovením několika dodavatelů, mimo jiné také Uchazeče společnost TOP GROUND s.r.o.
Rozměry plochy k ošetření zábran proti holubům jsou uvedeny v příloze č. 2 - Specifikace
veřejné zakázky zadávací dokumentace a též v první odpovědi Zadavatele tohoto dokumentu.

V Praze, dne: 28. 5. 2021

/
Mgr. Simona Zahráftktjvá
ředitelka v
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