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Veřejná zakázka „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří“ - 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 + Prodloužení lhůt 

 

V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), předkládáme Vysvětlení 

zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
 
Dotaz č. 1: 

Dne 27.6.2018 jsme Vám zasílali dotazy k výše uvedené veřejné zakázce viz níže. Dne 13.7.2018 bylo 

uveřejněno Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 avšak v něm chybí objasnění následujícího: 

 dotaz č. 2 V PSV - výpis zámečnických konstrukcí se nacházejí větrací mřížky, které nelze z podkladů 

nacenit z důvodu chybějících rozměrů (ne všechny rozměry větracích mřížek lze vyčíst z výkresů).  

Odpověď: 

Zodpovězeno v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 uveřejněném na profilu zadavatele dne 

20.7.2018  – odpověď na dotaz č. 1: 

Rozměry ventilačních mříží objektů jsou:             

- objekt „ P“: Z/1-1800x800mm, Z/2-900x600mm, Z/4-800x800mm, Z/5-900x300mm, v soupisu prací 

obsaženo v pol. č.  v pol. 143, 144, 146 a 147, 

- objekt „HB“ : Z/3-650x350mm, Z/4-1000x550mm, Z/7-800x300mm, v soupisu prací obsaženo v pol. č. 

140 až 142. 

  

 

 dotaz č. 3 U veškerých procentních přesunů hmot je ve všech objektech chybně udávána měrná jednotka 

kus. 

Odpověď: 

Zodpovězeno v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 uveřejněném na profilu zadavatele dne 

20.7.2018 – odpověď na dotaz č. 2: 

V položce je udávána měrná jednotka správně. Kusové položky přesunů, zahrnují přesuny materiálů 

konkrétního oddílu, ve kterém se nachází. Uchazečem budou položkou naceněny náklady na přesun 
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konkrétního materiálu, kterého se položka přesunu týká (např. izolace tepelné, tesařské konstrukce atd.). 

Jedná se o položku ve vlastní cenové soustavě. 

 

 dotaz č. 4 Požadovaný parametr tepelné prostupnosti U= 0,88W/m2K není při konstrukci světlíku (PMMA 

kopule/PC deska 32mm) splnitelný, tento typ zasklení má U=0,98W/m2K. - Má být dodržena konstrukce 

světlíku, kdy bude U=0,98W/m2K nebo má být naceněna varianta, kdy bude místo PC desky 32mm zasklení, 

ale bude dodrženo U=0,88W/m2K? 

Odpověď: 

Zodpovězeno v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 uveřejněném na profilu zadavatele dne 

13.7.2018 – odpověď na dotaz č. 2: 

V PBŘ nejsou kladeny požadavky na světlíky. Řešením stavby v reakci na oheň A1/A2 je myšlen izolant 

objektu. Světlík bude dodán bez požární odolnosti. 

 V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 byly doplněny do výkazu výměr Nerezová dvířka s průduchy 

HUP. - Žádáme o doplnění rozměrů dvířek. 

Odpověď: 

Rozměry dvířek jsou 500x500mm. Doplněno rovněž do soupisu prací, SO -  P, pol. č. 179 (viz. příloha) 
 
 
 

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek 

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 17. 08. 2018 

v 10:00 hodin na 22. 08. 2018 v 10:00 hodin a informaci o změně termínu pro otevírání nabídek z původního 

termínu 17. 08. 2018 v 10:00 hodin na 22. 08. 2018 v 10:00 hodin k veřejné zakázce „LDN Radvanice – 

zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří“. 

 
 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je pro zpracování nabídky závazné! 

 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 
 
Příloha:  Vysvetleni_ZD_c_4_Priloha_1_Soupis_praci_verze_4 
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