Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 5.7.2019
poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:
„Zateplení objektů bytových domů č.p. 201, 202 a 203 ul. Lidická, Česká Kamenice“
Zadavatel: Město Česká Kamenice, IČ: 00261220
Vážení účastníci zadávacího řízení,
zadavatel veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zateplení objektů bytových domů
č.p. 201, 202 a 203 ul. Lidická, Česká Kamenice“ obdržel žádost o vysvětlení zadávacích
podmínek.
V souladu s čl. 12 Výzvy a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadývání veřejných zakázek (dále
jen „ZZVZ“ nebo „zákonem o VZ“) poskytuje zadavatel k zadávacím podmínkám předmětné
zakázky následující vysvětlení:
Dotaz č. 1:
Objekt 201 a položka ve výkazu výměr č. 45 - Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím
spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm – ale v technické zprávě se uvádí nový
okapový chodník z betonové dlažby 50x50x5 cm v přírodní barvě. Co platí? Jen upozorňuji, že
dlažba v tl. 60 mm se standartně nevyrábí a bylo by vhodné použít dlažbu 50x50x5 cm.
Odpověď na dotaz č. 1:
Pro ocenění dlažby platí údaje uvedené ve výkazu výměr.
Dotaz č. 2:
U položky č. 44 by bylo vhodné doplnit, že se jedná o zpětnou montáž zámkové dlažby. Dle
našeho posouzení by bylo vhodné udělat zámkovou dlažbu z nové dlažby.
Odpověď na dotaz č. 2:
V položce č. 44 je v popisu uvedeno Dmt+mt (tj. demontáž + zpětná montáž), dodávka nové
dlažby se pro ocenění neuvažuje.
Dotaz č. 3:
U položky č. 137 – 138 není uvedena barva prvku, prosím o doplnění. U položky 138 bych
použil dřevěný profil (jednodušší na výrobu oblouku) – je možná záměna?
Odpověď na dotaz č. 3:
V kódu položky č. 137, 138 se uvádí označení prvku (OZN. 01, OZN. 02), který je popsán
v tabulce oken pod tímto označením. Záměna materiálu je nepřípustná.
Dotaz č. 4:
Objekt 201 a položka ve výkazu výměr 147 – D+M Repase stávajícího výlezu – kus 1 - nejsou
popsány zamýšlené práce na výlezu. Prosím o přesnou specifikaci všech zamýšlených prací na
výlezu.
Odpověď na dotaz č. 4:
Jedná se o výměnu oplechování r.š. 500 dl. 3 m, nátěr výlezu 3 m2.

Dotaz č. 5:
Objekt 201 a položka ve výkazu výměr 151 – mřížka větrací hranatá plast 200x200 se žaluzií a
síťovinou OZN. M2, výkres č.21 – v popisu položky je zřejmě špatně uvedeno označení M2
neboť v PD je pod tímto označením kruhová mříž. Prosím o úpravu VV.
Odpověď na dotaz č. 5:
Ve VV se ocení v pol. 151 – mřížka větrací hranatá plast 200x200 se žaluzií a síťovinou.
Dotaz č. 6:
Kde je uvažováno zařízení staveniště, napojovací body elektro a vody? Bude muset být
staveniště oploceno? Bude možné využívat prostory v domě pro složení materiálu?
Odpověď na dotaz č. 6:
Zařízení staveniště je obsaženo obj. 201 v pol.č. 151, obj. 203 v pol. 179 a obj. 202 v pol. 181.
Zařízení staveniště je možné umístit v těsné blízkosti objektů na pozemku města. Napajecí body
elektro a vody jsou přímo v objektech přes podružné měřiče. Staveniště nemusí být přímo
oplocené, musí být zajištěný bezpečný vstup pro nájemce do jednotlivých objektů. Prostory v
objektech pro uskladnění materiálů nejsou.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:
S pohledem na povahu vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově je
termín pro podání nabídek stanoven na 12.7.2019 do 10:00 hod.

V Mostě, dne 5.7.2019
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