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Veřejná zakázka „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří“ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6
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:

V posledním aktuálním výkazu výměr „Vysvetleni_ZD_c_5_Priloha_1_Soupis_praci_verze_5“ jsou špatně
nastaveny vzorce pro výpočet celkové ceny za stavební oddíl 997 Přesun sutě. Jedná se o objekty “L“,“KR“,“D“
(Nezapočítává se zde položka - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné).
Odpověď:

Vzorce jsou opraveny (viz. příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).
Dotaz č. 2:

Ve výpise prvků SO 04 Komunikační krček je prosklená stěna PS 1 jejíž součástí má být také dodávka zastřešení.
Žádáme o doplňující informace k zastřešení - materiál, způsob provedení/kotvení... Bez bližší specifikace nelze
zastřešení porovnatelně nacenit.
Odpověď:

Zastřešení PS 1 bude řešeno ve stejném AL systému jako svislá část. Zasklení bude provedeno čirým izolačním
bezpečnostním sklem, kotvení střešních AL profilů bude provedeno do obvodového zdiva krčku pomocí
systémového kotvení, dle použitého systému. Parametry AL stěny jsou nezměněny. Současně se ruší klempířský
výrobek K/4 (viz. příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).
Dotaz č. 3:

V TZ jednotlivých pavilónů se nachází požadavek na venkovní žaluzie u oken na jižní fásadě. Ve výpise prvků
však okna obsahují žaluzie pouze vnitřní. Požadujeme bližší specifikaci k těmto výrobkům (typ a materiál lamel,
rozměry a přesné určení, u kterých oken mají tyto žaluzie být).
Odpověď:

V oknech budou instalovány pouze vnitřní AL, horizontální žaluzie. Venkovní žaluzie nebudou u žádného
objektu dodávány.
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Dotaz č. 4:

V TZ pavilonu P – 4.13. TERASA, máte uvedenou izolaci na střechu jako fenolickou pěnu, která není vhodná do
střech. Máte u ní uvedeno pouze lambdu 0,022. Tuhle lambdu splňuje PIR deska, která je do střechy vhodná.
Máme počítat s fenolickou pěnou, nebo zaměnit za PIR desku, která splňuje požadavky?
Odpověď:

V projektové dokumentaci byl nepřesně specifikován materiál tepelné izolace terasy. Použita bude PIR tepelná
izolace z tuhé pěny určená pro použití v souvrství s pochozí dlažbou. Tepelně technické parametry izolace se
nemění (viz. příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).
Dotaz č. 5:

Proč je zrušena položka „ Poplatek za uložení odpadu na skládce“ v objektu P a HB, když prokazatelně jsou zde
bourací práce a odvoz suti?
Odpověď:

Položky byly během manipulace se soupisem prací omylem vypuštěny. Položky SO01 – Pavilon „P“ č. 66 a
SO03 – Pavilon „HB“ č. 68 byly do soupisu prací navráceny (viz. příloha tohoto vysvětlení zadávací
dokumentace).
Dotaz č. 6:

K výše uvedené veřejné zakázce prosíme o zaslání podrobnější specifikace ventilačních mřížek.
 rám - jekl, vinkl... ?
 výplň - pásovina? jaké šířky?
Ve výpise prvků je uveden pouze materiál nerez tl. 7mm - platí toto pouze pro rám nebo i výplň (v případě, že má
být i výplň z nerezu tl. 7mm, budou větrací mřížky nepřiměřeně drahé).
Odpověď:

V PD je tloušťkou specifikován pouze rám ventilační mříže. Obecně se jedná o typový výrobek z nerezové oceli,
který je v běžné nabídce výrobců VZT doplňků.
Dotaz č. 7:

V soupisu prací dle DI č. 5 nejsou správné vzorce v díle č. 997 Přesun sutě v SO 02, SO 04, SO 05. Nejsou
započteny všechny položky.
Soupis prací je uzamčený a proto nemůžeme upravit vzorce.
Odpověď:

Vzorce jsou opraveny (viz. příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).
Dotaz č. 8:

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace VZ s názvem „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště a
výměna oken a dveří“:
V objektu HB rozpočtu máte duplicitně uvedeny položky č. 36 a 37 – žádáme o úpravu rozpočtu
0,35*84,72
Součet

VV
VV

36

K

622532011

VV

2/3

K

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl.
1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn

m2

(899,879+95,39)
Součet

VV

37

29,652
29,652

622532031

220,00

218 CS ÚRS 2017
959,18 01

úprava ze
dne
2.7.2018

CS ÚRS 2017
01

úprava ze
dne
2.7.2018

995,269
995,269

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl.
1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn
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m2

995,269

0,00

Odpověď:

Položka SO03-Pavilon“HB“ č. 36 byla během manipulace s VV omylem přepsána jinou. Zmiňovaná položka
byla uvedena do původního stavu-opravena.

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 22. 08. 2018
v 10:00 hodin na 29. 08. 2018 ve 13:00 hodin a informaci o změně termínu pro otevírání nabídek z
původního termínu 22. 08. 2018 v 10:00 hodin na 29. 08. 2018 ve 13:00 hodin k veřejné zakázce „LDN
Radvanice – zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří“.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 je pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Seborská

vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha: Vysvetleni_ZD_c_6_Priloha_1_Soupis_praci_verze_6
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