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Veřejná zakázka „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří“ - 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 + 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: 

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: 

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. 2: 

U veškerých procentních přesunů hmot je ve všech objektech chybně udávána měrná jednotka kus. 

Odpověď: 

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 konkrétního materiálu, 

kterého se položka přesunu týká (např. izolace tepelné, tesařské konstrukce atd.). Jedná se o položku ve vlastní 

cenové soustavě. 
 
 
Dotaz č. 3: 

Ve výkrese zámečnických výrobků pavilonu HB a D je u bezpečnostních okenních mříží (položky: Z1-3) 

požadován profil jakl 10x10. Tento profil nelze žárově zinkovat z důvodu tloušťky 1mm. I přesto počítat s tímto 

profilem? 
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Odpověď: 

Pro bezpečnostní mříže bude původně navržený ocelový profil 10x10mm, zaměněn za profil 15x15mm. 

Doplněno u  objektu HB do soupisu prací pod pol. č. 138 a 139. 

Doplněno u  objektu D do soupisu prací pod pol. č. 132 – 137. 
 
 
Dotaz č. 4: 

SO 01 – Pavilon P 

Proč jsou v rozpočtu uvedeny položky OS1 a OS2 – ventil vakuový a Kotvící profil když oba tyto prvky jsou 

nedílnou součástí položky č. 90 - 712525R01 - Střešní povlaková krytina , vakuově kotvená do nosného 

podkladu, PVC-P folie tl. 1,6 mm - kompletní, systémové provedení. 

Ten stejný dotaz platí i pro SO 02, 03, 04 

 
Odpověď: 

Účastníkem budou samostatně naceněny položky OS1 i OS2, přičemž cena bude obsahovat dodávku těchto 

prvků. V položce č. 90 bude provedeno nacenění střešní povlakové krytiny v rozsahu popisu položky, mimo 

dodávku prvků OS1 a OS2, přičemž bude naceněna jejich montáž. 
 
 
 
Dotaz č. 5: 

Žádáme o bližší specifikaci prací položky č. 190, tak jak to ukládá Vyhláška č. 169/2016 Sb, zejména § 5 ods. 2. 

 

170 K OST2_R01 Provedení kompletní repase nášlapných vrstev balkonů m2 46,875 

 
Odpověď: 

Bližší specifikace položky byla doplněna do soupisu prací v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. 

 
 
 
Dotaz č. 6: 

Žádáme o doplnění výpisu zámečnických výrobků o rozměry okenních mřížek u těchto objektů: 

SO 01 – Z1, Z2, Z4, Z5 

SO 03 – Z3, Z4 

 
Odpověď: 

Viz. odpověď na dotaz č. 1. 
 
 
Dotaz č. 7: 

V TZ v odstavci Truhlářské výrobky je zmíněno že v pavilonu D bude nově vytvořena dřevěná pochůzí lávka. 

Ovšem ve VV jsme žádnou takovou položku nenašli. Prosím tedy o upřesnění, jak máme postupovat s touto 

položkou? 
 
Odpověď: 

Technická zpráva objektu „D“ neobsahuje odstavec řešící truhlářské výrobky. Rovněž v PD není lávka obsažena. 

Účastníkem nebude lávka naceňována. 
 
 
Dotaz č. 8: 

Ve VV objekt L, pol.č.123 - kompletní repase balkonových zábradlí máte v poznámce uvedeno že JC obsahuje 

kpl repase/výměnu nosné kce včetně výplně.  Repase a výměna je vcelku rozdíl. Pokud by se betonové dílce 

měnili, chybí tudíž položka odvozu a uložení dílců na skládce. Prosíme o upřesnění a doplnění. 
 
Odpověď: 

Položka č. 123 obsahuje demontáž stávajících výplní zábradlí balkónů, jejich odvoz i náklady na likvidaci na 

skládce. Dále repasi stávající ocelové konstrukce balkónů v rozsahu, mechanické očištění ocelové konstrukce, 1x 

základní, 2x vrchní nátěr.  Doplněno do soupisu prací v poznámce pod pol. č. 123 (viz. příloha 1). 
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Dotaz č. 9: 

V aktuálním výkaze výměr , který je součástí vysvětlení zadávací dokumentace č.2 byl odstraněn list s názvem : 

D.1.4.1_5 - Zařízení siln...  ve kterém měla být uvedena celková cena rozpočtu pro objekt D.1.4.1_5 - Zařízení 

silnoproudé elektrotechniky - hromosvod_SO 05. 

Ověřte to prosím a případně doplňte chybějící list. 
 
Odpověď: 

Omylem byly tyto listy vyňaty. Byla zjednána náprava a jsou opět součástí soupisu prací (viz. příloha 1). 
 
 
Dotaz č. 10: 

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu v DI č. 2. V souhrnném rozpočtu chybí výkaz výměr „Zařízení 

silnoproudé elektrotechniky - hromosvod_SO 05“ 
 
 
Odpověď: 

Viz. odpověď na dotaz č. 9. 
 
 
Dotaz č. 11: 

Z jakého materiálu mají být dveře vč. zárubně? V PD je uvedeno plastové křídlo, rám AL nebo u SO 03 ocelový 

rám. Dle vyjádření výrobce to není možné.  Materiál křídla dveří a zárubní musí být stejný. 

Jedná se o dveře exteriérové: (SO 01 – D/1, D/2; SO 03 – D/2, D/3; SO 05 – D/1, D/2, D/3). 
 
 
Odpověď: 

V PD došlo k chybě specifikace materiálů dveří. Veškeré vstupní dveře u všech stavebních objektů, budou 

provedeny jako hliníkové (AL), tedy rám i dveřní křídlo budou AL. Doplněno do soupisu prací v poznámce  u SO 

01 pod pol. č. 139 a 140, u SO 03 pod pol. 136 a 137 a u SO 05 pod pol. 139 – 131 (viz. příloha 1). 

 
 
 

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek 

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 01. 08. 2018 

v 10:00 hodin na 17. 08. 2018 v 10:00 hodin a informaci o změně termínu pro otevírání nabídek z původního 

termínu 01. 08. 2018 v 10:00 hodin na 17. 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. 3 je pro zpracování nabídky závazné! 

 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 
 
Příloha:  Vysvetleni_ZD_c_3_Priloha_1_Soupis_praci-3.verze 
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