Odpov

na dotaz uchaze e k ve ejné zakázce . 1/2014-23-38
SSZ – stavební úpravy budovy ubytovny úst edí“

Dotaz:
i prohlídce stavby dne 15.1.2014 bylo zjišt no, že v prostorech dot ených stavbou se nachází
nást nné klimatiza ní jednotky napojené na centrální rozvod klimatizace. Ve výkazu vým r není
uvažováno s jejich demontáží a není ešeno vypušt ní a zaslepení rozvod chladicího média a jeho
ípadná likvidace.
Odpov :
Demontáž nást nných klimatiza ních jednotek není sou ástí investi ní akce. Klimatiza ní jednotky
budou demontovány p ed zahájením stavebních prací. Jedná se o lokální klimatiza ní jednotky, které
nejsou napojeny centrální rozvod klimatizace.

Dotaz:
Ve výkazu vým r a tabulce výplní otvor jsou okna uvažována d ev ná, s popisem – p izp sobit
stávajícím okn m. V budov jsou stávající okna plastová. Platí materiálová specifikace dle projektu a
má se p izp sobit pouze tvar a len ní?
Odpov :
V budov jsou okna d ev ná s dvojitým zasklením. Materiálová specifikace platí dle projektu, tvar a
len ní je pot ebné p izp sobit okn m stávajícím, jak se uvedeno v technické zpráv , stavební ást.

Dotaz:
V objektu se na n kterých oknech nachází venkovní m íže. Mají se tyto demontovat, nebo budou
pouze ošet eny nát rem?
Odpov :
Demontáž ani ošet ení okenních m íží není sou ástí investi ní akce.

Dotaz:
Ve výkazu vým r u položky . 173 je položka s názvem “Svítidlo dle výb ru investora IP20, t . 1 edb žná cena 1 600,- K /ks”. Prosím o technickou specifikaci uvažovaného svítidla.
Ve výkazu vým r u položky . 174 je položka s názvem “Záv sné zá ivkové svítidlo ARTLUX, AE200,
2x50W/R/R - p edb žná cena 4 500,- K /ks”. Prosím o technickou specifikaci uvažovaného svítidla.
Odpov :
Vzhledem k tomu, že investor z d vodu diskriminace nestanovuje p esn typ svítidel a jeho výrobce,
nechává investor na uchaze i o ve ejnou zakázku, který typ svítidel v rámci své nabídky navrhne.
edb žná cena je uvád na z toho d vodu, aby uchaze o zakázku m l p edstavu v jaké cenové relaci
by se m ly ceny svítidel p ibližn pohybovat. Uchaze uvád nou p edb žnou cenou není uchaze nijak
vázán a v rámci své cenové nabídky m že u zmi ované položky nabídnout cenu za svítidla dle
vlastního uvážení.
Dotaz:
Ve výkazu vým r u položky . 183 je položka s názvem “Optimalizace a úpravy stávajících rozvad
edb žná cena”. Prosím o zaslání výkresové dokumentace sou asného a navrhovaného stavu.

-

Odpov :
Dle platné vyhlášky o dokumentaci staveb není projektant povinen zakreslovat stávající rozvád e. Je
na uchaze i, jak cenu v pol. 183 navrhne, nebo p edem nelze stanovit , které ásti stávajících
rozvad
mohou být využity. Z tohoto d vodu byla zajišt ny prohlídka místa pln ní, aby m l uchaze
možnost se seznámit se skute ným stavem rozvad
v 1. a 2. pat e budovy ubytovny.
Dotaz:
Bude dodavatel provád t demontáž d ev ných obklad st n (p ípadn v jakém rozsahu), nebo
stávající obklad odstraní zadavatel p ed zahájením stavby?
Odpov :
Demontáž d ev ných obklad nebude dodavatel provád t. Obklad bude odstran n p ed zahájením
stavby.
Dotaz:
V rozpo tu upraveném podle minulých dotaz jsou dopln ny montáže slaboproudých rozvod .
V rozpo tu ale chybí jejich dodávka, ani ve výkresové ásti PD není slaboproud ešen a jeho rozsah
není nikde ur en.
Odpov :
Náklady na demontáž a montáž slaboproudých rozvod jsou uvedeny v položce . 166 rozpo tu
stavby (výkazu vým r). V souladu s technickou zprávou budou nov z izované a modernizované
pokoje napojeny na stávající rozvody, v ubytovacích bu kách budou umíst ny zásuvky domácího
telefonu, zásuvky pro STA a PC budou umíst ny pouze ve spole enské místnosti a klubovn . P esné
umíst ní p ípojných bod (zásuvek) slaboproudých rozvod
navrhne dodavatel stavby, a to
s p ihlédnutím k rozmíst ní vnit ního vybavení (nábytku).
Dotaz:
Ve slepém rozpo tu stavby je uvedeno zá ivkové svítidlo ARTLUX. Tato firma už bohužel p ed deseti
lety zanikla a není tedy možné svítidla dodat. Taktéž p vodní cena 4 500,- K /ks neodpovídala
prodejní cen svítidla. ím m žeme tato svítidla nahradit?
Odpov :
V p ípad pot eby je možné zá ivkové svítidlo ARTLUX nahradit jiným obdobným zá ivkovým svítidlem
jiného typu. P edb žná cena je uvád na z toho d vodu, aby uchaze o zakázku m l p edstavu v jaké
cenové relaci by se m la cena svítidla p ibližn pohybovat. Uchaze uvád nou p edb žnou cenou není
nijak vázán a v rámci své cenové nabídky m že u zmi ované položky nabídnout jednotkovou cenu dle
vlastního uvážení.
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