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VYSVĚTLENÍ K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK č. 4
Číslo veřejné zakázky:

P22V00000103

Název veřejné zakázky:

čp. 536 Lískovec – stavební úpravy objektu

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:
Dotaz:
Žádáme o dodatečné informace k VŘ "čp. 536 Lískovec – stavební úpravy objektu" - viz.
dotazy níže:
1/ pol. 23 - Provedení nátěru nápisu, není uvedena velikost a bližší specifikace
2/ pol. 81 - Demontáž mříží, není napsáno jak - jsou přišroubované, přivařené, na visací
zámky,...
3/ pol. 95 až 98, žádáme o upřesnění jednotek "soubor" Mříží je podle výpisu prvků 12 ks,
což představuje pohledovou plochu 33,93 m2 (tedy oboustranně to bude plocha 2x nebo
3x podle vzdálenosti šprušlí. Ale označené jsou i ocelové konstrukce zábradlí, sloupů atd. a z PD
opravdu nelze určit plochu.
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že následující:
1/ pol. 23 - Nápis bude proveden nátěrem na fasádu objektu fasádní barvou. Velikost nápisu je
3x2m.
2/pol. 81 - Okenní mříže jsou zazděny do obvodového zdiva. Demontáž bude provedena
odřezáním. Úprava mříží: doplnění kotvících kovových desek 80x80x3 mm 6ks/
mříž. Celkem 72ks x 0,15072kg =10,85Kg. Zpětná montáž šroubováním na fasádu
objektu.
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3/ pol. 95 až 98 - Plochy pro položky 95-98:
Plocha mříží – Z1 – 2,7191m2 x 8=21,7528 m2
Z2 – 2,238 m2
Z3 – 2,834 m2
Z4 – 2,3556 m2 x 2= 4,7112 m2
Mříže celkem = 31,536 m2
Schodiště včetně zábradlí – 30,3 m2
Zábradlí tribuna – 9,87 m2
Sloupy – 9,594 m2
Mříže dveří 6,4 m2
Žebřík 2,36 m2
Celková plocha – 90,06 m2

Současně zadavatel
do 09: 00 hodin.
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pro
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do

19.9.2022,

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ
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