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Vysvětlení zadávacích podmínek č. 12
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

Soupis prací.xlsx, list D.1.1 - Architektonicko-stavební řešen, položka č. 483:

V popisu položky č. 483 je výčet prostupů, které vycházejí z výkresu č. D.1.1b_14 (14
ZÁKLADY – PŮDORYS, NOVÝ STAV.pdf).
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V soupisu prací jsme nenalezli položky, ve kterých mají dodavatelé ocenit tyto prostupy:
a) Výkres 16 PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV.pdf

b) Výkres 17 PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV.pdf

c) Výkres 18 PŮDORYS 3.NP – NOVÝ STAC.pdf

d) Výkres 19 PŮDORYS 4.NP – SUŠÍCI VĚŽ – NOVÝ STAV.pdf
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Žádáme zadavatele o sdělení, kde mají dodavatelé ocenit výše uvedené prostupy nebo o zaslání
doplněného soupisu prací o tyto položky.
Odpověď:
Ve VV SO 01_D.1.1_způsobilé náklady byla provedena úprava položek č. 147, 148, 149. Do VV
byly současně přidány položky č. 505-514, které postihují chybějící prostupy. Účastníci ocení
platný VV s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený.
Dotaz č. 2
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 9 ze dne 08.03.2021:
V odpovědi na dotaz č. 1 uvádíte, že účastníci ocení platný VV s názvem N19-106_exp3_VR_04 –
PD 08_03_21.xlsx. Nicméně přílohou vysvětlení zadávacích podmínek č. 9 je položkový soupis
prací s názvem Příloha k vysvětlení č. 9.xlsx. Jinými slovy, žádný VV s názvem N19106_exp3_VR_04 – PD 08_03_21.xlsx jsme neobdrželi.
Žádáme zadavatele, aby potvrdil, že VV s názvem N19-106_exp3_VR_04 – PD
08_03_21.xlsx je souborem s názvem Příloha k vysvětlení č. 9.xlsx a účastnící ocení a
odevzdají tento VV.
Odpověď:
Účastníci ocení platný VV s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený.
Dotaz č. 3
Žádáme zadavatele o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s ust. § 99 odst.
2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož
zadavatel vysvětlením zadávací dokumentace č. 10 změnil zadávací dokumentaci, konkrétně
změnil požadovaný materiál těchto položek:
O-10–D+M Plastové okno interiérové, jednokřídlé, fixní zasklení – PO – EI15, 1400x900mm – 1
kus
O-11–D+M Plastové okno interiérové, jednokřídlé, fixní zasklení – PO – EI15, 3000x850mm – 1
kus
Zadavatel dále vysvětlením č. 11 dále doplnil zadávací dokumentaci o katalogový list svítidla „J“.
Vzhledem k doplnění katalogového listu svítidla a záměně materiálů položek č. 323 a 324, z
plastového okna na okno z hliníkových profilů, a tím i změně potencionálního dodavatele, žádáme
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zadavatele o úpravu soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, o úpravu výpisů prvků
projektové dokumentace a o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek s přihlédnutím k
blížícím se státním svátkům, tj. dnům pracovního volna.
Odpověď:
Zadavatel vzhledem k charakteru zveřejněného vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje
termín pro podání nabídek do 19.4.2021 do 09:00 hodin a zveřejňuje soupis prací
s výkazem výměr s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený.
Dotaz č. 4
Položkový soupis prací Příloha k vysvětlení č. 9.xlsx, list D.1.1 - Architektonicko-stavební
řešení, položka č. 331:
V tabulkách PSV je u položky T/1 (parapetní deska) celkem 37,1 m. V položkovém soupisu prací
je ovšem 26,3 m.
Žádáme zadavatele o potvrzení, že správná výměra je 26,3 m, pokud ne, tak žádáme o zaslání
opraveného soupisu prací.
Odpověď:
Ve VV SO 01_D.1.1_způsobilé náklady byla provedena úprava položky č. 331. Účastníci ocení
platný VV s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený.
V souvislosti se zpracováním energetického posudku, došlo k několika úpravám
výkresové části projektové dokumentace. Účastníci ocení pozměněný VV s názvem
N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený, ve kterém došlo k následujícím
změnám:
-SO
-SO
-SO
-SO

01_D.1.1_způsobilé_p.č. 145,337_provedena úprava
01_D.1.1_způsobilé_p.č. 515-519_nové položky
01_D.1.1_způsobilé_p.č. 214_provedena úprava
01_D.1.1_nezpůsobilé_p.č. 41_provedena úprava

Přílohou zadavatel zveřejňuje upravenou výkresovou část projektové dokumentace, upravený
soupis prací s výkazem výměr s názvem „N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený“ a
současně zadavatel přiměřeně prodlužuje termín pro podání nabídek do 19.4.2021,
do 09: 00 hodin.
Přílohy:
Upravená výkresová část PD
Soupis prací s výkazem výměr s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ
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