Název zakázky: „Stavební úpravy zdravotního střediska v Kokorách“
Zadavatel v souladu se zadávací dokumentací výše uvedené zakázky zveřejňuje tímto
seznam doplňujících otázek a odpovědí ke zpracování nabídek uchazečů.
Dotaz č. 1
Položka č. 50 'Úprava hromosvodu' 1 soubor - o jako úprav u hromosvodu se konkrétně
jedná?
Odpověď:
V rozpočtu na zateplení díl M 21 p. č. 50 a 51 budou v cenách nuly. Detailní rozpis obsahuje
rozpočet elektroinstalace, jehož celková suma bude přenesena do celkového rozpočtu.
.
Dotaz č. 2
V zadávací dokumentaci není zpracován slepý rozpočet na vzduchotechniku.Je
vzduchotechnika součástí nabídky nebo je řešena samostatně? Tedy není zakalkulovaná do
celkového rozpočtu. Dle technické zprávy vzduchotechniky to tak vypadá.
Odpověď:
Jde o jeden ventilátor, potrubí a vyústky, není rozpočet. Jde o jednoduchou sestavu čitelnou
z výkresu.
Dotaz č. 3
V PD není vyspecifikovaná nájezdová rampa či plošina. Dotaz obdobný, je tato položka
součástí CN nebo ne.
Odpověď:
Z dokumentace je zřejmé výškové a prostorové uspořádání objektu a z toho vyplývající
potřeby dopravy imobilních občanů- dodavatele ani typ nelze uvádět. Tato položka je
součástí celkových nákladů.
Dotaz č. 4
Zpracovávám rozpočet na výše uvedenou akci ZS a chybí nám slepý rozpočet na
vzduchotechniku. Prosím tímto o jeho doplnění.
Odpověď:
Jde o jeden ventilátor, potrubí a vyústky, není rozpočet. Jde o jednoduchou sestavu čitelnou
z výkresu.
Dotaz č. 5

Je možno použít k podání nabídky naše tiskové sestavy pro položkové rozpočty, nebo je
nezbytné doplnit ceny do rozpočtů předložených spolu se zadávací dokumentací? Pokud by
bylo možné použití našich sestav, je nezbytně nutné dodržet přesnou strukturu vámi
předložených slepých výkazů?
Odpověď:

Je nezbytné dodržet přesnou strukturu výkazů ze zadávací dokumentace.
Dotaz č. 6
Rekonstrukce, SO01, položka č. 79

Ve slepém rozpočtu na SO01 části akce rekonstrukce je zmíněná položka 'elektroinstalace',
avšak na elektroinstalaci je zpracován slepý rozpočet - stačí tedy cena za komplet a
položkový rozpočet se nemusí dokládat, aby se elektroinstalace nedublovala?
Odpověď:

Je nutné vyplnit slepý položkový rozpočet a celkovou sumu pak přenést do celkového
rozpočtu jako jednu položku – nedojde k duplicitě.
Dotaz č. 7
Rekonstrukce, SO02, položky č. 13, 14

Jakého rozměru by měla být zámková dlažba a existuje nějaký návrh její barvy? V zadávací
dokumentaci jsem tyto detaily nenašel.
Odpověď:

Návrh zpracujte dle vlastního uvážení, barva šedá a uzpůsobení pro pohyb osob se
sníženou mobilitou a orientací.
Dotaz č. 8

rekonstrukce, SO01, položka č. 81
Existuje u položky 'Schodišťová plošina a nájezdové rampy a ocel. konstrukce' bližší
specifikace?
Odpověď:

Z dokumentace je zřejmé výškové a prostorové uspořádání objektu a z toho vyplývající
potřeby dopravy imobilních občanů- dodavatele ani typ nelze uvádět. Tato položka je
součástí celkových nákladů.
Dotaz č. 9

Ve výkaze výměr ani v technické zprávě není určen typ nové střešní krytiny na sedlovou
střechu. Jelikož cena může být velmi rozdílná, prosím o upřesnění, o jaký typ krytiny se
jedná.
Odpověď:
V ZD je požadavek na pálenou krytinu
Dotaz č. 10

Jelikož není k dispozici výpis výrobků PSV, není zřejmé ani z technické zprávy ani ze
slepého výkazu výměr, zda-li budou osazeny vnitřní parapety.
Odpověď:
V případě výměny oken bez vnitřních parapetů by vnitřní prostory nebyly dokončeny.
Parapety nutno nacenit v rámci montáže oken.
Dotaz č. 11
Ve slepém rozpočtu montáž oken jen 15 ks.
Odpověď:
Ve slepém rozpočtu je chyba. Je nutné nacenit montáž všech oken, tedy 32 ks.
Dotaz č. 12
Není k dispozici informace o madlech (dveře, bezbariérové WC) … jaký typ, rozměry, počet
ks.
Odpověď:
Madlo koupelnové sklopné – barva bílá 2 ks
Madlo koupelnové k WC, dl. 80 cm - bar bílá – 4 ks
Dotaz č. 13
V technické zprávě je zmínka o zateplení vnitřního ostění izolantem tl. 20 mm, ve slepém
rozpočtu taková položka není.
Odpověď:
Je součástí montáže oken. Jedná se o vnitřní zapravení pomocí polystyrénu.
Dotaz č. 14
Nemáme podklady pro nacenění přístupu pro imobilní občany v předané zadávací
dokumentaci./ najížděcí vnitřní rampa, výtahová schodištní konstrukce dopravy imobilních
občanů./

Odpověď:
Z dokumentace je zřejmé výškové a prostorové uspořádání objektu a z toho vyplývající
potřeby dopravy imobilních občanů- dodavatele ani typ nelze uvádět. Tato položka je
součástí celkových nákladů.
Dotaz č. 15
Nelze specifikovat z výkresů PD elekro typy osvětlovacích těles, protože i při zvětšení nejsou
čitelné a ve výkazu výměr není specifikováno jaké typy navrhoval zodpovědný projektant.
Odpověď:
Nelze uvádět přesné typy (výrobky), nutno nacenit dle vlastního uvážení. Světla jsou
specifikována v tabulce na výkrese. Jedná se o běžná svítidla, žádný nadstandard.
Dotaz č. 16
V technické zprávě k objektu - zateplení, je konstatováno,že budou v rámci rekonstrukce
osazena vrata do garáže,s přerušeným tepelným mostem,ale plná. V žádném výkazu výměr
se ale tato položka k nacenění neobjevuje.
Odpověď:
Ve slepém položkovém rozpočtu chybí položka týkající se výměny vrat. Nelze ji tedy nacenit.
Tato záležitost bude řešena separátně.
Dotaz č. 17
Žádám o zaslání položkového rozpočtu ke kompletaci řemesla – vzduchotechnika.
Odpovědˇ:
Jde o jeden ventilátor, potrubí a vyústky, není rozpočet. Jde o jednoduchou sestavu čitelnou
z výkresu.

V Kokorách dne 2.6.2010

Za obec Kokory
Hana Zittová – starostka obce

