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

č.j.: 007/PJ/OVZ/2018

dne: 08. 01. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6
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 Věstníku 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:
Pol. 177 Potěr cementový a pol. 548 příplatek za přehlazení potěru pískocementového.
O jaký potěr se tedy má jednat? Dle výpisu skladeb by mělo jít o potěr cementový.
177 K

632451033

Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v
m2
ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm

1
028,589

0,00

548 K

632451491

Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám
m2
za úpravu povrchu přehlazením

1
028,589

0,00

Odpověď:
Potěr bude cementový a položka za přehlazení zůstává obsahem výkazu výměr.
Dotaz 2:
Skladba B5 vinylový obklad stěn - viz Interiér (samostatná PD) - odstín určí architekt žádáme o sdělení předpokládaného odstínu, protože má zásadní vliv na cenu. V PD chybí
projekt interiéru, na který se odkazuje i v jiných skladbách - žádáme o jeho dodání.
Odpověď:
Účastníci zadávacího řízení nacení vinylový obklad v barvě šedé (RAL 7011). PD interiéru
není součástí zadávací dokumentace a není pro podání nabídek relevantní.
Dotaz 3:
Střešní konstrukce - nikde v PD není řešen detail okapnice u žlabu. Pokud se střecha navýší
o 200 mm polystyrenu, je nutné hranu polystyrenu u okapu zpevnit. Při navrženém řešení dle
PD je okapnice RŠ 200 mm nedostatečná. Prosíme o doplnění řešení a detailu.
Odpověď:
Detail je na výkrese d 1.1.10 – půdorys střechy.
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V rozpočtu je počítáno s demontáží a montáži stávajících žlabů a svodů. V PD se
nepředpokládá kompletní demontáž střechy včetně hran, proto není nová okapnice
započítána.
Dotaz 4:
Domníváme se, že je rozpor mezi výkazem výměr a PD u klempířských prvků. Dle PD se má
jednat o pozinkovaný lakovaný plech, ale VV je uveden předzvětralý titanzinek. Co je platné,
jaký materiál klempířských prvků máme ocenit?
Odpověď:
Účastníci zadávacího řízení ocení klempířské prvky v TiZn.
Dotaz 5:
Interiérové dveře - je možné skládanou zárubeň nahradit skrytou? Obě zárubně jsou ve
stejné cenové hladině.
Odpověď:
Ne. Zadavatel požaduje ocenit skládané zárubně.
Dotaz 6:
Interiérové dveře - jaké bude vrchní kování dveří? Máme ocenit standardní/nerez, rozety
kulaté/hranaté? Výše uvedená specifikace má zásadní vliv na cenu dveří.
Odpověď:
Účastníci zadávacího řízení ocení kování dveří v materiálu nerez, jak je uvedeno v popisu u
každé položky.
Dotaz 7:
Interiérové dveře - u dveří má být použit systém generálního klíče - pro ocenění potřebujeme
znát informace o počtu vložek, klíčů, strukturu, bez toho nemůžeme řádně ocenit. Žádáme o
specifikaci generálního klíče nebo o jeho vypuštění.
Odpověď:
Generální klíč bude v tříúrovňové struktuře:

Generální klíč
Hlavní klíč
Vlastní klíč
Sada systémových klíčů bude u všech dveří od šířky 700 mm a více včetně.

Dotaz 8:
V oddíle D.1.4.2 – Vzduchotechnika a chlazení jsou VZT jednotky, které jsou vybaveny
vlastním systémem MaR. Není však popsáno, kde bude vlastní ovládací prvek umístěn,
zda v obsluhovaném prostoru nebo centrálně ve velíně apod.
Žádáme ujasnit a popř. doplnit délku komunikační kabeláže.
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Odpověď:
Napojení VZT jednotek na systém MaR si zajistí zadavatel ve vlastní režii.

Dotaz 9:
Dotazy k profesi ústřední vytápění :
p.č.111
Deskové otopné těleso s
111 M R-735-25
bočním připojením
20/060050/60
Poznámka k položce:
s integrovaným ventilem
výkon 489W při 75/65°C a
teplotě prostoru 20°C
P
včetně montážní sady
(výpočet dle v.č.02,03,04)

ks

1,000

Desková otopná tělesa s bočním připojením nemají integrovaný ventil, desková otopná
tělesa s integrovaným ventilem mají připojení spodní a to buď pravé, levé nebo středové.
Dle projektu označení tělesa 20/060050/60 se jedná o těleso s integrovaným ventilem, ale
spodní připojení.
Chápeme správně, že má být oceněno otopné těleso se spodním připojením (nikoliv boční
připojení, jak je uvedeno v popisu položky) s integrovaným ventilem?
Tento problém je i u p.č. 112 ÷ 125
Odpověď:
V kolonce popisu položky došlo k chybnému označení tělesa. V poznámce k položce už je
těleso vyspecifikováno správně.
Při oceňování je nutno uvažovat s následujícími kódy těles:
/60 - těleso ventil kompakt
/50 - těleso s bočním připojením bez integrovaného ventilu
/P0 - těleso v hygienickém provedení ventil kompakt
/K0 - těleso v hygienickém provedení s bočním připojením bez integrovaného ventilu
S pozdravem
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