DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2
Zadavatel:
Název zadavatele:
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:

Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace
K Nemocnici 1082, 74101 Nový Jičín
Mgr. Michalem Podžorným, ředitelem
75089157

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Výše uvedený zadavatel v souladu se zadávací dokumentací a s ustanovením § 54 odst. 5 zákona 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace
vztahujícím se k veřejné zakázce s názvem: „VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MULTIFUNKČNÍCH KLUBOVEN SVČ FOKUS,
NOVÝ JIČÍN“, zadávané jako veřejná zakázka na stavební práce v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.
Dotaz č. 1/
Ve výkresu jsme nalezli dřevěné schodiště vedoucí na terasu, ve výkazu výměr toto schodiště ale není.
Prosíme o upřesnění
Odpověď zadavatele: Konstrukce schodiště je specifikována ve výkrese 02 PŮDORYS 2.NP. Položka bude do výkazu
výměr doplněna.
Dotaz č. 2/
V rozpočtu Nástavba - Stavební část položka č. 88 je pergola. Žádáme o přesné definování materiálu, buď ocel
nebo hliník. Jsou tam výrazné rozdíly ve vlastnostech i ceně. Dále prosíme o výpis materiálu prvků dané
pergoly.
Odpověď zadavatele: Pergola je rozkreslena ve výkrese 03 PŮDORYS 3.NP. Ve výkrese je přímo uvedeno OCELOVÁ
konstrukce s nástřikem stříbrnou barvou. Konstrukce bude tvořena ocelovými uzavřenými profily jekl 60/120/3 mm.
Celková délka profilů 66,3 bm.
Dotaz č. 3/
V rozpočtu Nástavba - Stavební část položka č. 8 je světlík. Žádáme o přesné definování materiálu, buď ocel
nebo hliník. Jsou tam výrazné rozdíly ve vlastnostech i ceně.
Odpověď zadavatele: Nosná konstrukce světlíku bude z uzavřených hliníkových profilů viz výkres 03 PŮDORYS 3.NP.
Dotaz č. 4/
V rozpočtu Stavební úpravy učebny digitálních technologií -položka č. 26 Horizontální žaluzie. Prosíme o
bližší popis a výpis prvků.
Odpověď zadavatele: Jedná se volně visící horizontální žaluzii tvořenou lamelami šířky 50 mm ve stříbrné barvě.
Žaluzie bude na dvou oknech (2 kusy, šířka 2,3m, výška 2,8m). Dokládáme výkres, kde jsou žaluzie zakresleny ve
vizualizacích.
Dotaz č. 5/
Prosíme o doplnění skladby zateplené fasády s pohledovým betonem, v technické zprávě je uvedena pouze
skladba pláště nástavby.
Odpověď zadavatele: Kontaktní zateplovací systém je tvořen EPS deskami tl. 140 mm (na tmel + mechanické kotvení),
vyrovnávací stěrka s armovací tkaninou, stěrka imitující pohledový beton.
Dotaz č. 6/
Prosíme o objasnění položky č. 8 Nástavba stavební část, v položce je uveden hliníkový rošt a ve skladbě je
dřevěný. Prosíme o objasnění, co všechno je obsahem této položky. Případně o specifikaci pohledového
betonu
Odpověď zadavatele: Tato položka je v rozpočtu nesprávně a bude z výkazu výměr vymazána včetně souvisejících
položek.
Dotaz č. 7/
Prosíme o objasnění položky č. 11 Zateplení 1.NP, nikde jsme nenašli přesnou specifikaci imitace kamene,
prosíme o doplnění.
Odpověď zadavatele: Jedná se i chybnou informaci v položce rozpočtu, jde o stěrku imitující betonový povrch a bude
ve výkazu výměr opravena.

Zadavatel tímto přikládá dodavatelům upravenou přílohu č. 4 ZD – Položkový rozpočet s výkazem výměr a další
přílohy, na které se výše uvedené odpovědi odkazují.
Zadavatel vyzývá dodavatele, aby pro zpracování nabídky použili výhradně opravené formuláře.

Zadavatel vzhledem k charakteru poskytnutých dodatečných informací prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2
pracovní dny, tj. do 14. 12. 2020; 10,00 hod.

V Ostravě dne 27. 11. 2020

Digitálně podepsal Ing. Jiří Kovačík

2020.11.27 13:59:09
Ing. Jiří Kovačík Datum:
+01'00'

Ing. Jiří Kovačík (mumandi s. r. o.)
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Příloha:
OPRAVENÁ – Položkový rozpočet s výkazem výměr (příloha č. 4 ZD)
Vizualizace učebny digitálních technologií

