EVROPSKÁ UNIE
Operační program Životní prostředí
Pro vodu, vzduch a přírodu

Název zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat:

Město Dobruška
00274879
CZ00274879
nám. F.L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Bc. Petr Tojnar, starosta

Věc: DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODKLADŮM VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY: ,, Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Františka Kupky ‘‘
Vážení,
dne 14. 6. 2011 obdržel zadavatel tyto dotazy k zadávacím podmínkám výše uvedené
veřejné zakázky:
Při vypracování cenové nabídky jsme zjistili několik nejasností a chyb v zadávacích
podkladech:
objekt č.1 – zateplení budovy a výměna oken
1. pol. č. 33 HSV je chybně uvedeno množství nájemného za lešení (uvedeno je pouze 20
dnů místo 90 jako u nájemného stříšky)
2. pol. č. 1 PSV
povlaková krytina (máme do této položky započítat i poplastovaný kotevní
plech – atika, lemování výtahové šachty, lemování VZD nástavců, přechodový úhelník
apod.? v klempířských konstrukcích nejsou tyto práce a materiály uvedeny)
3. pol. č. 4 PSV kotva do betonu teleskopická (množství 12,30 kusů je podivné – není
chyba v desetinné čárce?)
4. pol. č. 51 PSV nastavovací profily (ve výkazu výměr je uvedeno nulové množství –
nebude se cenit ?)
5. pol. č. 53 PSV
se cenit ?)

dveřní doplňky (ve výkazu výměr je uvedeno nulové množství – nebude

6. V oddílu plastových výrobků není uvedena položka přesunu hmot.
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7. Při osobní prohlídce staveniště bylo zjištěno, že stávající okrasná zeleň zasahuje do
prostoru nutného k postavení lešení a v několika místech je dokonce v přímém kontaktu se
stávající fasádou. Bude nutné provést ořezání, případně zajištění proti poškození – toto však
není předmětem výkazu výměr.

Odpověď:
1. Příplatek za den použití k řadovému trubkovému lešení s lehkými podlahami a příplatek
za den použití záchytné stříšky bude počítán 100 dní, tak jak je uvedena maximální doba
realizace v obchodních podmínkách, které jsou jednou z příloh zadávací dokumentace.
Případné prodloužení doby realizace o dobu nepříznivých klimatických podmínek, musí být
již v nabídkové ceně zohledněno.
SO O1 Zateplení a výměna oken, HSV, 94 (lešení a stavební výtahy), položka č. 33
množství 44 359,488 m2 nahradit množstvím 221797,4 m2, položka č. 37 množství 1188
m2 nahradit množstvím 1320 m2.
2. Do ceny započítat provedení plechování prostupů, lemování i všechny související
klempířské práce mezi nimiž jsou i práce uvedené v dotazu č. 2 (poplastovaný kotevní
plech – atika, lemování výtahové šachty, lemování VZD nástavců, přechodový úhelník). Vše
bude provedeno v poplastovaném plechu technologicky předepsaném ke krytině nabízené
uchazečem.
3. Množství 12,3 kusů bylo ve výpisu prvků uvedeno chybně, správné množství je 4200 ks.
SO O1 Zateplení a výměna oken, PSV, 712 (povlakové krytiny), položka č. 4, množství
12,3 ks nahradit množstvím 4200 ks.
4. V příloze je zaslán detail uchycení rámu zdvojeného okna tak jak byl v původním projektu
stavby. Z tohoto detailu odvodit šířku a kotvení nastavovacího profilu v nadpraží.
5. Ve výpisu prvků jsou uvedeny hlavní doplňky jednotlivých výplní, k ocenění použít tento
výpis. V položkovém rozpočtu u SO O1 Zateplení a výměna oken, PSV, 768 (plastové
konstrukce) položka č. 53 množství 0 nahradit množstvím 1. Měrnou jednotkou zůstává
soubor.
6. Přesun hmot u plastových výrobků rozpočítat do jednotlivých pozic dodávek a montáží
plastových výrobků. V položkovém rozpočtu u SO O1 Zateplení a výměna oken, PSV, 768
(plastové konstrukce) položka č. 51 množství 0 nahradit množstvím 1. Měrnou jednotkou
zůstává soubor.
7. Odstranění stávající okrasné zeleně, zasahující do prostoru nutného k postavení lešení
bude provedeno zadavatelem před zahájením realizace akce, tudíž do nabídkové ceny
nebude zahrnuto.
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