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Veřejná zakázka „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“, č. VZ 507664  

 - Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám  
 
V návaznosti na dotazy dodavatele v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), předkládáme dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. 
 
Dotaz č. 1 
Celý „přilepený“ objekt k zadání – tj. SO 00 – Příprava území – má ve slepém rozpočtu nejasné výměry. 
Protože chybí výkresová dokumentace, nelze zjistit, zda výměry odpovídají skutečně požadovaným 
úpravám. 
Bez výkresu, pouze porovnáním textu technické zprávy s výkazem výměr lze například zjistit, že: 

• položky 1 až 3 mají buď chybnou výměru nebo měrnou jednotku; 
• u položek 6 a 7 nelze zkontrolovat správnost; 
• také nelze zjistit, kde přesně a jaké mají být mikropiloty. 

Žádáme o opravy výměr celého objektu, anebo o stanovisko, jak se bude postupovat při realizaci, když pro 
nabídku zůstanou závazné výměry ze zadání, kde jsou nejasné. 
 
Odpověď: 
U objektu SO 00 – Příprava území - se budou doplňovat ceny dle výměrnic v rozpočtu: 

• položky 1-3 mají správnou výměru i jednotku, 
• položky 6 a 7 nacenit dle rozpočtu, 

• přesná poloha mikropilot se upřesní na stavbě dle skutečného stavu podloží (násypy). Na základě 
sond bylo zjištěno, že jsou na místě nehomogenní násypy, jejichž vlastnosti se místo od místa mění. 
Proto se přesná poloha +/- 1m až 2m určí na stavbě po provedení výkopů.  

Uchazeči zpracují nabídkovou cenu v rozsahu poskytnutého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr a tento je pro zpracování nabídek závazný. 
 
Dotaz č. 2 
Pokud podobné nejasnosti vyvstanou při podrobné závěrečné kontrole ostatních objektů (předpokládáme, že 
budou menšího rozsahu), máme výměry opravit anebo je máme požadovat za závazné a nesrovnalosti budou 
řešeny jako VCP a MP při realizaci? 

Odpověď: 
Uchazeči zpracují nabídkovou cenu v rozsahu poskytnutého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a tento je pro zpracování nabídek závazný. 
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Dotaz č. 3 
Například u SO 01 – Hangár jsou pro zateplovací systémy použity ceníkové položky firmy RTS, které jsou 
s omítkou nebo bez omítky? Z popisu položek se to zjistit nedá. 
Všeobecně známé ceníkové položky firmy URS mají omítky a izolace samostatně a nedochází k 
nejasnostem. 

Máme do ceny zahrnout venkovní omítku? 

Odpověď: 
Položky například  u SO 01 – Hangár zateplovací systémy obsahují kompletně všechny části zateplovacího 
systému (izolaci, lepidla, omítky, hmoždinky, lišty atd…). V technické zprávě je uvedeno, že bude použit 
certifikovaný zateplovací systém (např. Baumit). 
 
 
 

Dovolujeme si Vás upozornit, že písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 6 

pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle §49 odst. 1 zákona. 

 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

zastupující vedoucí odboru 
veřejných zakázek, externího financování,  
kapitálových účastí a sdruženého nákupu 
 
 
 
 


		2015-04-02T12:27:49+0200




