V Praze dne 23.04.2020
Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací
dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:
Název zadavatele:

Městská část Praha 5

Sídlo zadavatele:

náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5

Název veřejné zakázky:

ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Otázka č. 1

Znění dotazu:
V předané projektové dokumentaci, konkrétně v Tabulce vnějších výplní jsou dveře „DVe/03“ uvedeny jako
ocelové dveře bez PO v grafitově černé práškové barvě. V předaném výkazu výměr jsou tyto dveře uvedeny
jako částečně prosklené dřevěné. Prosíme o upřesnění materiálu dveří „DVe/03“.
Znění odpovědi:
Správná specifikace je uvedena v tabulce vnějších výplní. Text v položce hlavního výkazu výměr je upraven
viz také položka č. 160.
Otázka č. 2
Znění dotazu:
Projektová dokumentace uvádí zasklení terasy hliníkovými silnostěnnými profily s bezpečnostním sklem. Tato
hliníková konstrukce není projektovou dokumentací ani výkazem výměr blíže specifikována. Chybí rozměry
a technické požadavky na tuto konstrukci a není tedy možné ji dle dostupných podkladů nacenit. Žádáme
zadavatele o doplnění.
Znění odpovědi:
Rozměry hliníkové prosklené konstrukce terasy je patrná z jednotlivých pohledů (č. výkresu 10 a 11) a
půdorysu 3.NP (č. výkresu 05). V příloze k těmto otázkám a odpovědím přikládáme podrobnější výkres
(příloha č.1 – zastřešení terasy)
Otázka č. 3
Znění dotazu:
Z předaného výkazu výměr nevyplývají položky pro odstranění stávající ocelové prosklené konstrukce teras
v jihozápadní části objektu. Žádáme o doplnění.
Znění odpovědi:

Odstranění stávajících ocelových celoprosklených konstrukcí je součástí položky č. 192. Viz také výkres 3.NP
(č. výkresu 05) poznámka č. POZ-3.01 a č. POZ-3.05. Odstraňují se obě ocelové celoprosklené konstrukce
teras o rozměru 4,862 x 3,865 m a rozměru 2,545 x 3,350 m a v položce bude obsažena dodávka a montáž
hliníkové celoprosklené konstrukce větší terasy, tj. o půdorysných rozměrech 4,815 x 3,765 m.
Otázka č. 4
Znění dotazu:
V předaném výkazu výměr je Dodávka dřevěného okna „OKE 45“ a „OKE 46“ obsažena jak v položce č. 150,
tak v položce č. 151. Není položka pro dodávku těchto oken zdublována?
Znění odpovědi:
Jedná se o duplicitní výkaz výměr platí položka č. 151 v položce č. 152 ve výkazu výměr jsou tyto dvě okna
odebrané.
Otázka č. 5
Znění dotazu:
Z výkazu výměr vyplývá, že oken „OKE 07g“ by mělo být dodáno 6ks, při kontrole projektové dokumentace
však z pohledů vyplývá dodávka pouze 5ks této pozice. Žádáme o prověření.
Znění odpovědi:
Ve výkazu výměr položka č. 152 je chybně uveden počet kusů OKe 07g, správně má být uvedeno 5 ks, dle
tabulky vnějších výplní (příloha č. 14).
Otázka č. 6
Znění dotazu:
Položka č. 155 v předaném výkazu výměr počítá s montáží 4ks dveří, dveří pro dodávku (konkrétně pozic
„DVe08“ a „DVe09“) jsou však podle výkazu pouze 3 ks. Žádáme o upřesnění.
Znění odpovědi:
Správná výměra položky č. 156 s názvem „montáž dveří zdvojených 1 křídlových a dvoukřídlových bez
nadsvětlíku včetně rámu do zdiva“ (dle upraveného výkazu výměr) je 3 ks.
Otázka č. 7
Znění dotazu:
Na základě naší kontroly projektové dokumentace s výkazem výměr, výkaz výměr neobsahuje 5 ks oken
pozice „OKE 01a“ 3ks oken „OKE 01b“. Vzhledem k měrné jednotce pro dodávku oken v m2 a ne kusech je
však tato kontrola značně problematické. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění chybějících oken do
výkazu výměr.
Znění odpovědi:
Na základě vyžádané kontroly výkazu výměr dodávky dřevěných kastlových oken (včetně OKe 01a a OKe 01b),
byl zjištěn soulad s výměrou tabulky vnějších výplní.
Na základě výše uvedených skutečností zadavatel zveřejňuje upravený výkaz výměr.
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