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Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5
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
Zveřejněná projektová dokumentace „1 D. 1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika“ neobsahuje knihu
svítidel. Žádáme zadavatele o poskytnutí knihy svítidel z důvodu jednoznačného zadání pro
všechny uchazeče a tím transparentního ocenění dodávky svítidel v rámci výkazu výměr.

Odpověď:
Zadavatel přílohou zveřejňuje chybějící knihu svítidel.
Dotaz č. 2
Přiložený výkaz výměr „2 N19-106_exp3_VV 08_02_21 opravený“ obsahuje položky č. 305, 306,
307, 308, 309, 310, 311 a 313 - Plastové vstupní dveře (DP-1, DP-2, DP-3, DP-4, DP-5, DP-6, DP7 a DP-9). Chápe účastník správně, vzhledem k odpovědi na dotaz č. 9 Vysvětlení zadávacích
podmínek č. 3, že tyto pozice dveří má ocenit jako hliníkové a nikoli jako plastové? V případě, že
ano žádáme o úpravu popisu položek ve výkazu výměr (výkaz obsahuje položky plastových dveří,
nikoli hliníkových). Současně žádáme zadavatele o informaci, zdali pozice DP-8 (Prosklená stěna)
zůstává v provedení z plastových profilů.
Odpověď:
Účastník chápe odpověď správně, dveře DP-1, DP-2, DP-3, DP-4, DP-5, DP-6, DP-7 a DP-9 budou
oceněny jako hliníkové, prosklená stěna DP-8 jako plastová. Účastníci ocení platný VV.
IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643
www.frydekmistek.cz

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

Č.J.: MMFM 23324/2021

Strana 2 (celkem 4)

Dotaz č. 3
V souboru „28 TABULKY PSV“ je v části výpisu plastových oken pro prvky O/1,2,4,5 uvedena
poznámka „Barva rámů – antracit“. Dále je zde pro prvky O/6,7,8,9,12 a Or/1,2 uvedena
poznámka „Barva rámů – vnější antracit, vnitřní bílá“. Platí tedy pro okna O/1,2,4,5 rovněž bílá
barva vnitřního rámu a antracitová jen pro rám vnější nebo je u těchto pozic požadavek na
antracitovou barvu pro vnitřní i vnější rám?
Odpověď:
Antracitový odstín rámu se týká pouze pro vnější část rámu. Rám tedy bude kombinován se dvou
barev: antracit – vnější, bílá – vnitřní.
Dotaz č. 4
V souboru „28 TABULKY PSV“ je u všech vstupních dveří uvedena „vnější barva – šedá“, pouze u
dveří DP1 je uvedeno „barva bílá“. Ve zveřejněné projektové dokumentaci je ve všech výkresech
pohledů ale patrné, že vnější barva vstupních dveří je šedá. Žádáme zadavatele o upřesnění
barevného odstínu pro nacenění prvku DP1.
Odpověď:
Jedná se o chybu v PD. Veškeré vstupní dveře budou oceněny v šedém barevném řešení, tedy i
prvek DP1.
Dotaz č. 5

výkaz výměr a výpis prvků PSV
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Z-27 - D+M Kabinová stěna, kompaktní HPL deska tl. 12mm, do vlhkých
prostor, včetně 1ks dveří 700x1850mm

m2

4,385

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.

379 K 767861N38

Z-28 - D+M Kabinová stěna, kompaktní HPL deska tl. 12mm, do vlhkých
prostor, včetně 4ks dveří 700x1850mm

m2 16,916

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.

380 K 767861N39

Z-29 - D+M Kabinová stěna, kompaktní HPL deska tl. 12mm, do vlhkých
prostor, včetně 1ks dveří 700x1850mm

m2

4,842

m2

4,842

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.

381 K 767861N40

Z-30 - D+M Kabinová stěna, kompaktní HPL deska tl. 12mm, do vlhkých
prostor, včetně 1ks dveří 700x1850mm
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.

P

382 K 767861N41

Z-31 - D+M Kabinová stěna, kompaktní HPL deska tl. 12mm, do vlhkých
prostor, včetně 3ks dveří 700x1850mm

m2 94,710

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.

P

Nesedí celkový počet m2 kabinových stěn mezi výkazem výměr a výpisem prvků PSV.
Např. dle výpisu PSV Z31
Dle výkazu výměr
•
•

3,305x1,68x7=38,86 m2
94,71m2

Můžete vysvětlit rozdíly mezi výkazem výměr a výpisem prvků PSV u pol.č.378
až 382 – odk.Z27 až Z31?
Můžete sjednotit výkaz výměr s projektovou dokumentací?

Odpověď:
Po kontrole jsou p. č. 378-382 v souladu s PD. Množství položek je rovno plošné výměře
„kabinových stěn“. Uchazeči ocení platný VV.
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Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
Kniha svítidel
Současně zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek na 22. 3. 2021 do 09: 00
hodin

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ
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