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Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
Název VZ: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční
Číslo VZ:

P21V00000001

Druh VZ:

otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:
Dotaz č. 1:
Prosíme zadavatele o dodání výkresové dokumentace pro silnoproud, složka silnoproudu
obsahovala pouze Technickou zprávu a Světelně technický projekt. Chybí výkresy.
Odpověď:
Zadavatel zveřejňuje přílohou tohoto vysvětlení zadávacích podmínek výkresy silnoproudé
elektrotechniky.
Dotaz č. 2
V předané projektové dokumentaci ve složce D.1.4.3-Silnoproudá elektrotechnika je pouze
technická zpráva a světelně technický projekt. Na základě těchno podkladů nelze stanovit cenu.
Žádáme zadavatele, aby předal kompletní projektovou dokumentaci včetně seznamu výkresů
silnoproudé elektrotechniky.
Odpověď:
Zadavatel zveřejňuje přílohou tohoto vysvětlení zadávacích podmínek výkresy silnoproudé
elektrotechniky.
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Dotaz č. 3
V příloze 01 Soupis prací.xlsx, list D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení (způsobilé výdaje) je
položka č. 3:

V příloze 01 Soupis prací.xlsx, list D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení (nezpůsobilé výdaje)
je položka č. 2:

V popisu položek je uvedeno NENACEŇOVAT a množství této položky je 0. V zadávací
dokumentaci je ovšem uvedeno: „Zadavatel upozorňuje, že žádná položka soupisu prací nesmí

být oceněná hodnotou 0,- Kč nebo zůstat neoceněná“.

Výňatek ze zadávací dokumentace

Žádáme zadavatele o potvrzení, že výše zmiňované položky můžou zůstat neoceněné nebo budou
oceněny nulovou hodnotou.
Odpověď:
Výše uvedené položky zůstanou neoceněny.
Dotaz č. 4
V příloze 01 Soupis prací.xlsx, list D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení je položka č. 432
D+M Systém krytů přechodu stávajícího a nového zdiva,
432 K 767861N91
bm 490,000
rohové a přímé lišty

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech
souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle
výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba,
montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová
úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
výrobků.

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci této položky a o zaslání ilustračního obrázku.
Odpověď:
Jedná se o hliníkové – eloxované. tl. materiálu 3 mm, šířka 60 mm. Odstín v základních odstínech
RAL.
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Dotaz č. 5
V příloze 01 Soupis prací.xlsx, list D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení je položka č. 409
409 K 767861N68 Z-58–D+M Zakrytí dilatace ve stěně a stropu

P

m 140,300

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech
souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle
výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba,
montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová
úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.

Žádáme zadavatele o určení šířky spáry, a o předání informace, zda se bude jednat o povrchovou
instalaci nebo o zapuštění do spáry.
Odpověď:
Dilatační spára bude šířky do 50 mm. Řešení dilatačních interiérových prvků viz. výpis PSV,
položka Z58.
Dotaz č. 6
V předané projektové dokumentaci ve složce 3.2 PD je soubor 06c Geologie – technická
zpráva.pdf. Jelikož je předmětem plnění mimo jiné i rozšíření stávajícího objektu, žádáme
zadavatele o prověření a následné potvrzení, že nebude díky rozšíření (novým konstrukcím)
překročeno dovolené zatížení zeminy (0,179 MPa), viz níže vyžlucený text:

Odpověď:
Z hlediska stavebně konstrukčního řešení bude dodrženo řešení navržené v PD.
Dotaz č. 7
V ZD je mimo jiné uvedeno, že vícepráce se budou oceňovat dle URS (RTS) ponížené
koeficientem mezi předpokládanou cenou a nabídkovou cenou uchazeče. Dané kritérium nám
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přijde diskriminační, a to z těchto důvodů:
1. RTS a URS jsou pouze sborníkové ceny stanovené soukromými subjekty a v žádném případě
neodrážejí reálné ceny v dané době a čase.
2. Předložený slepý výkaz výměr v ZD obsahuje více jak 20 % položek vlastních, kdy nelze
aplikovat výše uvedené sborníkové ceny.
3. Pro příp. stanovení ceny víceprací se má vycházet z cen obvyklých v dané době a čase.
Žádáme o přehodnocení daného požadavku.
Odpověď:
Zadavatel trvá na kalkulaci položek víceprací, uvedené v zadávacích podmínkách. Kde nelze
aplikovat sborníkové ceny, budou dodatečné práce kalkulovány individuálně.
Příloha: Silnoproudá elektroinstalace

Současně zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 11. 3. 2021

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ
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