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Dodatečná informace č. 7 – vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky
Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Druh zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky:
Klasifikace CPV – hlavní předmět:
- další předmět:

P20V00000022
Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 1. etapa
Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) ZZVZ)
Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)
Podlimitní veřejná zakázka
45454100-5 Rekonstrukce budov
45000000-7 Stavební práce

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Právní forma organizace:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO, DIČ:
Datová schránka:
Profil zadavatele:

Město Mariánské Lázně
801 – obec
Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
00254061, CZ00254061
bprbqms
https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace ze dne 7. 4. 2020.
Dotaz č. 1
dobrý den,
1. v části výkazu výměr SO 03, je položka 64 - D+M střížka arkýře vč. konstrukce 1050x3900x950 mm vč. dřevěné
konstrukce, TiZn plech předzvětralý, ozn. K/B 06 - D+M vč. všech systémových detailů, pomocného materiálu,
kotvení, atp. - viz. podrobný popis PD
žádám o zaslání projektové dokumentace na uvedenou stříšku“
Odpověď:
K dotazu zadavatel sděluje, že stříška arkýře je zobrazena v PD, výkresy č. D.1.1.04, D.1.1.09, D.1.1.10, rozměry
jsou uvedeny v tabulce prvků na str.44. Jde o opravu stávající konstrukce, viz foto. Zadavatel sděluje, že projektovou
dokumentaci považuje dostačující pro ocenění dotazované položky.
Dotaz č. 2
„dobrý den,
mám dotaz na výkaz výměr - SO 07 - Elektroinstalace.
1

Jde mi o rozvaděče. Ty jsou rozepsány v jednotlivých oddílech a následně jsou znovu k ocenění v oddíle D15 Dodávky.
Jak tedy rozvaděče ocenit?“
Odpověď:
K dotazu zadavatel sděluje, že v oddíle D15 je třeba ocenit náklady jen na montáž a zprovoznění.
Dotaz č. 3
„dobrý den,
mám dotaz na výkaz výměr SO 02 - Budova A, oddíl 767, položka 39 a 40.
Jedná se o dodávku ocelových válcovaných nosníků (a to přejdu, že na tyto práce jsou standardní položky ÚRS a
nepoužívá se X položka, taktéž i u jiných prací).
položka 39:
V textu je popis:
4x HEA 100, rozměr 5x 1410 mm + 5x 1900 mm
když se kouknu do PD, je tam:
4x HEA 100, rozměr 10x 1410 mm + 10x 1900 mm
Jak takovou položku ocenit? Co je správné?
Jsou tam 4 nebo 10 nebo 20 nosníků?
a
položka 40:
V textu je popis:
4x HEA 100, rozměr 4x 1410 mm + 4x 1900 mm
když se kouknu do PD, je tam
4x HEA 100, rozměr 4x 1410 mm + 4x 1900 mm
Jak takovou položku ocenit? Co je správné?
Jsou tam 4 nebo 8 nosníků?“
Odpověď:
K dotazu zadavatel sděluje, se jedná o 3 nové okenní otvory v obvodové stěně tl.90cm (2xO/A/03 a 1xO/A/04),
mají stejnou šíři, tedy i stejný překlad. Správné znění tedy je v obou případech (pol.30 a 40) stejné: 4x HEA 100, z
toho rozměr 2ks délky 1410 mm a 2ks délky 1900 mm. Zadavatel sděluje, že byla opravena Tabulka „Tabulka prvků
- A“. Tato opravená tabulka byla přidána do sekce Zadávací dokumentace. Zadavatel sděluje, že do zadávací
dokumentace byl vložen opravený rozpočet k ocenění. Zadavatel žádá uchazeče, aby do své nabídky ocenili
tento opravený rozpočet k doplnění.

S pozdravem
Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací
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