DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 6
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/
Prosíme o objasnění položky č 23 rozpočtu Stavební úpravy učebny digitálních technologií. Prosíme o bližší
specifikaci materiálu a tloušťky obkladových desek.
Odpověď zadavatele: Jedná se o obklad z lamino desek tl. 18 mm. Barevnost je patrná ve výkrese, který jsem posílal v
minulé odpovědi.
Dotaz č. 2/
Prosíme o objasnění položky č. 11. Konečné povrchové úpravy terénu, rozpočtu Předláždění příjezdové
komunikace a dvora. Prosíme o bližší specifikaci prací, které obsahuje tato položka.
Odpověď zadavatele: Jedná se o úpravu terénu podél nově osazených obrubníků. Obsyp zeminou v šířce do 50 cm,
uhrabání a osev trávou.
Dotaz č. 3/
Prosíme o výpis materiálu položky č.49 a 50 Stavební části
V dodatečných informacích č. 3 je zadavatelem odpovězeno, že specializovaná firma dodávající lepené prvky
může přepočítat dimenze. Žádná dodavatelská firma není schopna v rámci nabídkové přípravy přepočítávat
projekt i vzhledem k nastalé situaci. Položka č. 49. je udaná v m2, taktéž žádáme o výpisy všech prvků a
specifikaci materiálů. Takto zadaná konstrukce není jednoznačně ocenitelná a cenové nabídky na tyto práce
se mohou mezi jednotlivými účastníky výrazně lišit.
Odpověď zadavatele: U položky č. 49 je udána výměra v m2 skladby obvodového pláště dle projektové dokumentace.
Jako vodítko zadavatel poskytuje excelovou tabulku se všemi vrstvami skladby dle PD, do které stačí zadat cenu
materiálů a cenu montáže. Tabulka není formulářem pro zpracování nabídky ani přílohou zadávací dokumentace.
Položka 50. - dimenze lepených vazníků není nutné přepočítávat. Dimenze jsou patrné z dokumentace a jsou navržené
statikem.
Dotaz č. 4/
Prosíme o objasnění skladby střechy TiZn. V rozpočtu jsme nikde nenalezli dodávku a montáž minerální vaty.
Žádáme taktéž o určení, jaká má být hodnota lambdy pro jednotlivé tloušťky vaty (160 mm, 140 mm a
200 mm)?
Odpověď zadavatele: Stejně jako u položky č. 49 (viz. předchozí dotaz č. 3) je dána plocha střechy se skladbou dle
projektové dokumentace (položka č. 6). Jako vodítko zadavatel opět poskytuje excelovou tabulku, do které stačí zadat
cenu materiálů a cenu montáže. Tabulka není formulářem pro zpracování nabídky ani přílohou zadávací
dokumentace.
Součinitel tepelné vodivosti pro všechny tloušťky minerální vaty je 0,035 W/mK
Dotaz č. 5/
ve skladbě podlahy je uvedeno 2x cementovláknité deska, v rozpočtu je ale uvedena 2x obyčejná OSB deska.
Která varianta je správně?
Odpověď zadavatele: Platí varianta z projektové dokumentace – cementovláknité desky.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tj. do 21. 12. 2020, 9,00 hod.

V Ostravě dne 15. 12. 2020
podepsal Ing. Jiří Kovačík
Ing. Jiří Kovačík Digitálně
Datum: 2020.12.15 16:19:08 +01'00'

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

Příloha:
Tabulka pro kalkulaci ceny

