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Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2
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:
D.1.4.3- Silnoproudá elektrotechnika
Žádáme o doplnění projektové dokumentace pro část D.1.4.3- Silnoproudá
elektrotechnika.
V zadávací dokumentaci je pouze technická zpráva a světelný technický
projekt.

•

Odpověď:
Zadavatel zveřejnil výkresy silnoproudé elektrotechniky ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.
Dotaz č. 2
SO 01 budova hasičské zbrojnice D.1.1 ASŘ způsobilé výdaje pol.č.432
432 K 767861N91

D+M Systém krytů přechodu stávajícího a nového zdiva,
rohové a přímé lišty

bm 490,000

Poznámka k položce:

P

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.

IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643
www.frydekmistek.cz

│ ID datové schránky: w4wbu9s
│ Bankovní spojení: 928781/0100

Č.J.: MMFM 17798/2021

Strana 2 (celkem 3)

V poznámce položky č.243 je odkaz na zámečnické výrobky, kde by měla být specifikace lišt. Ve
výpise zámečnických výrobků jsme nic nenašli.
Položku nelze ocenit
Můžete blíže specifikovat pol.č.243? Upřesnit jednotlivé lišty, včetně bm.
Můžete upřesnit kotvící prvky, povrchovou úpravu atd.?

•
•

Odpověď:
Jedná se o hliníkové – eloxované. Tl materiálu 3 mm, šířka 60 mm. Odstín v základních odstínech
RAL. Výměra dle položky č. 432.

Dotaz č. 3
SO 01 budova hasičské zbrojnice D.1.1 ASŘ způsobilé výdaje pol.č.482

482 K N00_015R05

Doplňkové a pomocné, jinde nespecifikované _ tepelné izolace prvků a
konstrukcí _ viz specifikace a detaily

soubor 1,000

Poznámka k položce:

Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ

P

-------------------------------------------------------------------------------------------VV

1,0

1,000

Žádáme o podrobnější specifikaci výměry 1 soubor.

•

Odpověď:
Položka č. 482 byla ve VV uvedena chybně a byla zrušena. Účastníci ocení platný VV „N19106_exp3_VV 08_02_21.xlsx“.

Dotaz č. 4
SO 01 budova hasičské zbrojnice D.1.1 ASŘ způsobilé výdaje pol.č.483

483 K N00_015R07

Dodávka a montáž kompletního systémového řešení _
prostupy základovými konstrukcemi

soubor 1,000

Poznámka k položce:
P

•

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech
přímo souvisejících prací a dodávek.
Žádáme o podrobnější specifikaci výměry 1 soubor.
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Odpověď:
Byl upřesněn obsah položky č. 483. Účastníci ocení platný VV „N19-106_exp3_VV 08_02_21.xlsx“.
Dotaz č. 5
SO 01 budova hasičské zbrojnice D.1.1 ASŘ způsobilé výdaje pol.č.483
483 K N00_015R07

Dodávka a montáž kompletního systémového řešení _
prostupy základovými konstrukcemi

soubor 1,000

Poznámka k položce:
P

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech
přímo souvisejících prací a dodávek.

SO 01 budova hasičské zbrojnice D.1.3 PBŘ způsobilé výdaje pol.č.3

3 K 795666P04

•
•

D+M utěsnění prostupů a průrazů _ OBSAŽENO V SOUPISECH
TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB _ NENACEŇOVAT !!

0,000

Není pol.č.483 duplicitní s položkami v části Technika prostředí staveb?
Jaké prostupy se mají ocenit v pol.č.483?

Odpověď:
U položky č. 483 bylo provedeno její doplnění specifikace a rozsahu. Položku č. 3 neoceňovat,
specifikace a rozsah je součástí VV technicky prostředí stavby.
Účastníci ocení platný VV „N19-106_exp3_VV 08_02_21.xlsx“.

Příloha:
Rozpočet VV „N19-106_exp3_VV 08_02_21.xlsx“.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ
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