Zadavatel:
E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400
Veřejná zakázka:
„Dodávky kabelových souborů NN a VN“ navazující na Systém kvalifikace – Dodávky kabelových souborů NN a VN“
Evidenční číslo VZ: Z2019-028354

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.
Vysvětlení zadávací dokumentace
Dotaz č. 1:
Dobrý den,
žádáme tímto ujasnit Přílohu 2 - Technická specifikace předmětu plnění, oddíl II. Přímé spojky NN, kde jsou v bodě 3.2.2
Parametry spojovačů uvedeny šroubovací spojovače BCL2, 3 a 4 s požadovanými rozsahy průřezů jader kabelů, které nejsou
v souladu s danými rozsahy průřezů jader kabelů v bodě 3.2.1 Parametry trubic u typů spojek SJL2, 3 a 4 a neodpovídají ani
požadovaným hodnotám v Příloze 3 - Technické parametry uváděné prodávajícím.
Co je tedy správně?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel pro upřesnění uvádí:
Zadavatel požaduje spojku SJL2, která umožňuje spojení kabelů NN v rozsahu 16 až 35 mm2. Pro spojku SJL2 je požadován
spojovač BCL2 s rozsahem 10 až 35 mm2.
Zadavatel požaduje spojku SJL3, která umožňuje spojení kabelů NN v rozsahu 35 až 95 mm2. Pro spojku SJL3 je požadován
spojovač BCL3 s rozsahem 35 až 95 mm2.
Zadavatel požaduje spojku SJL4, kde byl na základě vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 upraven rozsah spojení kabelů
NN, a to na rozsahu 50 až 150 mm2. Pro spojku SJL4 je požadován spojovač BCL4 s rozsahem 50 až 150 mm2.
Zadavatel současně odpovídajícím způsobem upravil přílohu 2 a 3 návrhu rámcové dohody pro část C veřejné zakázky.

Dotaz č. 2:
Dobrý den,
je možné nabídnout omezovač přepětí pro konektor Uc 24 kV s odpovídajícími parametry, který byl typově zkoušen v době
uvedení na trh dle aktuálně platné normy ČSN EN 60099-4 ed.2?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel trvá na svém původním požadavku.
Zadavatel jako přílohy tohoto vysvětlení zveřejňuje upravené přílohy rámcové dohody č. 2 a 3 pro část C veřejné zakázky.
Tyto upravené přílohy dodavatel následně učiní součástí své nabídky.
Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 zadavatel rozhodnul o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:
Původní lhůta:
Nová lhůta:

7. 5. 2020 v 12:00 hod.
21. 5. 2020 v 12:00 hod.

Přílohy: Příloha 2 a 3 návrhu rámcové dohody pro část C
V Brně
Digitálně podepsal
Olga
Olga Vavřinová
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