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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
VYSVĚTLENÍ III
Veřejná zakázka s názvem:

„Úprava elektrického napájení a zálohování elektrickou energií Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Zástupce zadavatele obdržel prostřednictvím e-mailu následující žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1 ze dne 31.3.2020
Znění dotazu:
Specifikace generátoru uvádí - Motor v konfiguraci nízko emisní – splňující parametry na emise dle předpisů a ČSN
Jaká emisní norma (Stage) je požadována jako nízko emisní?
Odpověď:
Podmínky provozu pro tento zdroj znečišťování ovzduší zařazený dle kódu 1.2 přílohy 2 (Spalování paliv v pístových
spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW) se řídí zákonem č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší. Na základě výše uvedených skutečností jsou pro předmětný stacionární zdroj stanoveny emisní limity dle
vyhlášky č. 415/2012 Sb. Zdroj slouží jako náhradní (havarijní) zdroj elektrické energie pro případ jejího výpadku, aby bylo
možné zajistit nepřetržitý provoz souvisejících zařízení. Jedná se tedy o záložní zdroj v souladu s ustanovením § 6 odst. 8
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tzn. že provoz zdroje nepřesáhne maximální provozní dobu 300 hodin v
kalendářním roce.

Dotaz č. 2 ze dne 31.3.2020
Znění dotazu:
Ve výkazu výměru je v p.č. 1 Dieselagregát – je uvedena hladina hluku 81 dB.
Jedná se o akustický výkon, nebo tlak a v jaké vzdálenosti?

Odpověď:
Jedná se o hladinu akustického tlaku dB(A), tato hodnota (81 dB(A)) ve vzdálenosti 7 m od zdroje hluku.

Vzhledem ke Státnímu svátku dne 13. 4. 2020 Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: 14. 4. 2020 v 10:00 hod.

Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.

V Praze dne 1. 4.2020

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA
CEFA, s.r.o.
Zástupce zadavatele

