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ENERGIE & KOMUNIKACE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
ve smyslu ust. §98 až §99zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“)
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Z2017-019632

Poskytovaní energetických služeb
metodou EPC ve vybraných objektech
Karlovarské Nemocnici
veřejná zakázka na služby v nadlimitním režimu zadávaná v
jednacím řízení s uveřejněním

Skupina dotazů pod č.j. 2/2017
Vážení uchazeči,
ve spolupráci se zhotovitelem technické části zadávací dokumentace, společností
ENACO, s.r.o., Vám, na základě § 98-99 Zákona, poskytujeme doplňující
informace k Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Z2017-019632
„Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech
Karlovarské Nemocnici“.
Na základě postoupené žádosti jsou odpovědi na otázky vyznačeny modrou
kurzívou:
1. Žádáme o podklady elektro (zakreslení svítidel) ke všem pavilonům,
ke kterým je to možné dodat. Na prohlídce byly přislíbeny podklady
minimálně k objektům ve kterých proběhla rekonstrukce nebo
přístavba. Ideální by byly podklady (půdorysy) v dwg, případně v pdf.
Předpokládáme, že z podkladů bude zřetelný typ svítidel a možnost
daná svítidla spočítat.

Na adrese
http://www.uschovna.cz/zasilka/QTECYFATPKLV7L8A-6XX

Je ke stažení požadovaná dokumentace, přičemž k jednotlivým složkám:
•
•
•

•
•
•
•

Objekt „A“ – Pavilon akutní medicíny, kompletní dokumentace
Přístavba magnetické rezonance a nukleární medicíny a centrální chodba na
„B“.
Osvětlení pro centralizaci objektu „B“ (pavilon B po akci rekonstrukce části
objektu tzv. Centralizace lékařské péče, kde se některá původní patra
přebudovala na lůžkové a ambulantní části oddělení starých opouštěných
budov M a L)
Objekt „C“ k dispozici je nové patro Plicního odd. (7.NP) a technické patro
(8.NP). Ostatní patra pouze chodba u výtahů.
Objekt „D“ není v digitální podobě. Požadované výkresy byly volně k
nahlédnutí v rámci prohlídky a bylo na tuto možnost opakovaně
upozorněno.
Pro objekty „E“ a „F“ není k dispozici dokumentace k osvětlení, jedná se o
starší objekty s nedochovanou dokumentací.
Objekt „H“

2. Žádáme o definování doby svícení, respektive provozu v daných
prostorách. Nejlépe po jednotlivých druzích prostor - chodby,
schodiště, haly, pokoje, ordinace atd.

Je nutné toto definovat po objektech, jelikož každý pracuje v trochu jiném režimu
...
(Informace jsou pouze obecně informačního charakteru, v případě nutnosti
přesných dat je nutné si toto provést samostatně, například pozorováním.)
Objekt „A“
2. PP - trvale osvětlena chodba, další prostory (strojovny, sklad odpadu) pouze
nahodile cca 1 – 2 hodiny denně
1.PP – trvale osvětleny chodby (bez denního světla, s denním světlem trvalé
svícení pouze v noci), emergency, RTG, noční provoz ambulancí (zpravidla 2).
Zbývající ambulance svítí dle denního světla (provoz cca 12h denně), prostor CT
cca 12 hodin denně
1.NP – trvale osvětleny chodby (bez denního světla, s denním světlem trvalé
svícení pouze v noci), ambulance (trvalý provoz 2). Bistro, recepce, lékárna dle
provozní doby (cca 8 – 12 hodin za den), ostatní ambulance dle denního světla (až
12 hodin za den)
2.NP – trvale osvětleny chodby (bez denního světla, s denním světlem trvalé
svícení pouze v noci), ARIM jednotky trvalé osvětlení s nočním útlumem.
3.NP - trvale osvětleny chodby (bez denního světla, s denním světlem trvalé
svícení pouze v noci), osvětlení prostor operačních sálů dle výkonů (pravidelná
operativa 10 hodin denně, poté operativa urgentní dle potřeby).
4.NP – strojovny, svícení max. 1 hodina denně při kontrolách
Objekt „B“
1.PP – trvale osvětleny chodby, schodiště, výtahy. Pracoviště MR a nukleární
medicíny v pracovní době (10 hodin za den), pracoviště RTG trvale s nočním
útlumem, ambulance ORL trvale s nočním útlumem.
1.NP – Gynekologie a šestinedělí celodenní svícení s nočním útlumem, Porodní sál
svícení při výkonech, ambulance gynekologie svícení v pracovní době (cca 10
hodin za den).
2.NP – centrální chodba a schodiště celý den, administrativní úsek (kanceláře)
v pracovní době a případně dle venkovních světelných podmínek, dětské oddělení,
JIP novorozenci, JIP děti, celý den s nočním útlumem
3.NP – Chirurgie tramumatologie, chirurgie oddělení – celý den s nočním útlumem
4.NP – infekční oddělení – celý den s nočním útlumem
5.NP – Urologie, ORL – celý den s nočním útlumem

Objekt „C“
Celý objekt celý den s nočním útlumem, vyjma prostor výtahů a centrální chodby
(1.PP), které svítí celý den bez útlumu.
Objekt „D“
2.PP – chodba celý den, centrální šatny nahodile, cca 4 hodiny denně, patologie
celý den s nočním útlumem
1.PP – stravovací provoz, cca 10 hodin denně, laboratoře OKM celý den s nočním
útlumem
1.NP – lékárna v provozní době, cca 10 hodin denně
2.NP – laboratoře OKBH, celý den s nočním útlumem
Objekt „E“
1.PP – kancelář ostrahy a chodba trvale
Zbytek objektu v pracovní době a dle denního světla (cca 10 hodin denně)
Objekt „F“
V pracovní době (cca 10 hodin denně)
3. Jaká je soudobost svícení v daných prostorech (v procentech)?

Vyplývá z předešlé odpovědi.
4. Je možné definovat náklady na údržbu stávajících svítidel (výměna
zářivek, resp. svítidel)?

Není možné definovat. Nemocnice provádí údržbu svítidel vlastními silami
zaměstnanců. Navíc pro opravy jsou často využívány komponenty například z
vyměněných světel při stavebních akcích apod., což významně snižuje zátěž na
nákupy nových komponent.
Přílohy:
http://www.uschovna.cz/zasilka/QTECYFATPKLV7L8A-6XX

