Elektronický podpis - 24.2.2021
Certifikát autora podpisu :

*MMFMX01FFC1E*

Jméno : Roman Šebesta
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 23.6.2021 07:34:40-000 +02:00

Odbor zadávání veřejných zakázek
pracoviště Radniční 1148, Frýdek
Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MMFM 26912/2021
Ing. Tomáš VEČEŘA
558609293
vecera.tomas@frydekmistek.cz
24.02.2021

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6
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
Ve výkazech výměr stavební části a části zdravotechnika se nacházejí duplicitní položky pro
ocenění sprchových příček, podlahové vpusti, podlahového žlabu.
Možná, že také další položky jsou duplicitní.
•
•

Žádáme o odstranění duplicitních položek ve výkazu výměr ASŘ stavební části
a zdravotechniky.
Žádáme o prověření výkazů výměr a odstranění duplicitních položek také
v ostatních výkazech výměr.

Odpověď:
Ve VV se nenacházejí duplicitní položky. Účastníci ocení platný VV.
Dotaz č. 2

tabulky PSV

Ve výkazech výměr schází položka pro ocenění výše uvedených dveří.
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• Bude do výkazu výměr doplněna položka pro ocenění dveří pod odk.D17?
Odpověď:
Položka byla do Vv doplněna. Účastníci ocení VV s názvem N19-106_exp3_VV 24_02_21.

dotaz č.3
tabulky PSV – DP1+DP2+DP4+DP9

305 K 766860N27

DP-1 - D+M Jednokřídlé vstupní dveře z plastových profilů, plné, s
nadsvětlíkem, překryvná AL deska tl. 2mm, 900x1970mm + nadsvětlík

ks

1,000

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
dveří.

306 K 766860N28

DP-2 - D+M Dveře plastové plné, výplň tepelně izol. kazetou, s
nadsvětlíkem, překryvná AL deska tl. 2mm, 900x1970mm + nadsvětlík

ks

1,000

308 K 766860N30

DP-4 - D+M Dveře z plastových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem,
překryvný AL deska tl. 2mm, 800x1970mm + nadsvětlík

ks

1,000

313 K 766860N35

DP-9 - D+M Dveře plastové plné, výplň tepelně izol. kazetou, s
nadsvětlíkem, překryvná AL deska tl. 2mm, 900x1970mm + nadsvětlík

ks

1,000

Z výpisů prvků a z výkazu výměr není zřejmé, jak vysoký je nadsvětlík u dveří pod
odk. DP1+DP2+DP4+DP9.
• Jak vysoký je nadsvětlík u dveří pod odk. DP1+DP2+DP4+DP9?
Odpověď:
Výška světlíků je patrna z kótování v půdorysech DP1, DP2, DP9 – celková výška 500 mm, DP4 –
celková výška 800 mm.
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dotaz č.4

382 K 767861N41

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

m2

94,710

Výkaz výměr kabinových stěn v pol.č.382 je špatně. V půdoryse 2.NP není 7 kusů
stěn, které mají dle zobrazení délku 3305mm a 2x 1680mm.
Pokud platí projektová dokumentace, tak správná výměra pol.č.382 je
(3,305+2*1,68)*2,03=13,53m2 nikoliv 94,71 m2.
• Je výměra v pol.č.382 správně nebo bude opravená?
Odpověď:
Výměra je ve VV uvedena chybně. Položka č. 382 byla upravena, účastníci ocení VV s názvem
N19-106_exp3_VV 24_02_21.
Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
Soupis prací s výkazem výměr N19-106_exp3_VV 24_02_21.
Současně zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek na 29. 3. 2021 do 09: 00
hodin

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ
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