UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC
_________________________________________________________________________________________________________________

č.j.: 208/PJ/OVZ/2017

dne: 29.11.2017

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
K veřejné zakázce na stavební práce v nadlimitním režimu s názvem: „Rekonstrukce
objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení“, zadávané v otevřeném řízení,
uveřejněné ve Všstníku veřejných zakázek pod evid. č.: Z2017-031400, Vám v souladu s §
98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme
následující vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1:
Žádáme zadavatele o zaslání Technické zprávy Architektonické části objektu D.1 – SO 01 –
Rekonstrukce objektu menzy
Odpověď:
Technická zpráva byla uveřejněna v rámci vysvětlení/změny zadávací dokumentace č. 1 č.j.
199/PJ/OVZ/2017 dne 27.11.2017.
Dotaz č. 2:
Výkaz výměr-list architektonická část obsahuje položku :

544 K

R-76715

D+M Krycí pohledová lamelová konstrukce plechové lamely z TiZn na ocelových konzolách s
výztuhou, přikotvené k ocelovému nosnému rámu
na střešní konstrukci, bránící průhledům na VZT
zařízení. ozn.Z/15

bm

127,000

Z popisu položky není jasné, zda součástí položky je nosná OK, nebo tato konstrukce je
součástí položky jiné.
Odpověď:
Z popisu položky Z/15 vyplývá, že nosná OK není její součástí. Nosná OK je součástí
konstrukční části - viz.v.č. D.1.2.06 - Střecha i s výkazem materiálu.
Dotaz č. 3:
Výkaz výměr-list architektonická část obsahuje položku :

462 K

R-76710

D+M Lehká akustická zástěna chladičů akustická zástěna pro stínění hluku ze zařízení
VZT lehkých demontovatelných panelů na
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bm

18,050

ocelové konstrukci - viz. konstrukční část,
rozměr 4780x4280mm, ozn.Z/16

Výpis zámečnických prvků obsahuje pouze popis položky a neobsahuje nákres položky.
Vzhledem k tomu, že položka je kombinovaná s trapézovým a děrovaným plechem je tedy
nutno znát přesné rozmístění plechů, žádáme tedy zadavatele o výkres s nákresem této
položky.
Odpověď:
Položka Z/16 opět obsahuje pouze panely k tlumení hluku. Nosná OK je opět součástí
konstrukční části - viz.v.č. D.1.2.06 - Střecha i s výkazem materiálu. Akustické panely jsou
hotové sendvičové výrobky z děrovaného tr. plechu a zvukové izolace - není nutné kreslit
kladečský výkres. Zákres je na výkrese - D.1.1.10 Půdorys střechy.
Dotaz č. 4:
Výkaz výměr list D.2 – PS 01 – Technologie …. obsahuje položku
Turniket – DODÁVKA STAVBY

ks

1,000

Chápe uchazeč správně, že jednotková cena i celková cena zůstane nulová ?
Odpověď:
Ano, turniket je součástí stavebního objektu SO01.
Dotaz č. 5:
Zjistili jsme, že v PD části D.1.1 arch. stavební část chybí technická zpráva - prosíme o její
poskytnutí.
Odpověď:
Technická zpráva byla uveřejněna v rámci vysvětlení/změny zadávací dokumentace č. 1 č.j.
199/PJ/OVZ/2017 dne 27.11.2017.
___________________________________________________________________
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel
neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
S pozdravem
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