Odpov

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

Dotaz:
Ve výkazu vým r se položka . 154 nazývá „krytina podlahová homogenní – p edb žná cena
350 K /m2“. Nicmén p edb žná cena 350 K /m2 odpovídá PVC heterogennímu, nikoliv
homogennímu, které je o cca 250 K /m2 cenov výš než ástka v textu položky.
Odpov :
V souladu s návrhem projektanta akce je u položky . 154 požadována podlahová krytina
homogenní. P edb žná cena uvedená u této položky je cenou orienta ní, p ibližn odpovídající cen
standardního provedení této podlahové krytiny. Uchaze uvád nou p edb žnou cenou není nijak vázán
a v rámci své cenové nabídky m že u zmi ované položky nabídnout za homogenní podlahovou krytinu
cenu dle vlastního uvážení.

Dotaz:
Výkaz vým r nezahrnuje položky slaboproudu (pouze demontáže), p emž v technické zpráv se píše:
„Slaboproudé rozvody“. Nov z izované a modernizované ubytovací pokoje budou napojeny na rozvod
objektového telefonu, na rozvod STA a na rozvod po íta ové sít “. Tyto práce VV ovšem nezahrnuje.
Odpov :
Ve výkazu vým r (Nabídkový rozpo et stavby) dochází v neocen ném (slepém) rozpo tu stavby
k následující úprav :
u položky D 22 –M (kód položky) se zam uje stávající text „Slaboproud – demontáže“
novým textem „Slaboproud – demontáže + montáže“
u položky íslo 166 se zam uje stávající text „Demontáž slaboproudých rozvod “ novým
textem „Demontáž + montáž slaboproudých rozvod “
Podle výše uvedených zm n byl upraven výkaz vým r (nabídkový rozpo et stavby) na akci „ SSZ –
stavební úpravy budovy ubytovny úst edí“. Nový „Slepý rozpo et stavby“ s provedenou zm nou je
zve ejn n na profilu zadavatele.

Na základ výše uvedené úpravy zadavatel posunuje lh tu pro podání nabídek a to na 27. 1. 2014 do
12:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami prob hne následn od 13:00 hodin.
14. 1. 2014

Bc. Ludmila Hnutová
odd lení centrálního zadávání ve ejných zakázek SSZ
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