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Dotaz
Prosím o zodpovězení níže uvedených dotazů:

Dotaz č.1
Zadávací dokumentace oddíl 10.04, odstavec (C).
Stanovená cenová soustava v zadávací dokumentaci neodpovídá obsahu přiložených položkových soupisů
prací, dílčí rozpočty jsou zpracovány v jiné soustavě bez označení cenové soustavy.

Dotaz č.2
Soupis na výše uvedenou stavbu je rozdělen do více soupisů, lze obdržet seznam všech platných dílčích
soupisů a aktualizací?
Dále u opravených soupisů prací není patrné, o jakou aktualizaci jde, lze doplnit označení aktualizovaných
dokumentů tak, aby nemohlo dojít k záměně?

Dotaz č.3
U aktualizovaného rozpočtu označeným kódem „jnveko6“ ze dne 15.12.2015 nejsou uvedeny ostatní
náklady ze souhrnného listu, původní rozpočet označeným kódem „jnveko6“ ze dne 15.12.2015 je
obsahoval. Jak ocenit vedlejší a ostatní náklady?
Podrobnosti popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané
práce nebo činnosti.

Dotaz č.4
V zadávací dokumentace vymezuje opatření k zamezení průniku škodlivých látek (azbestu do okolí) Článek
III. Oddíl 3.02.
Soupis prací neobsahuje tyto předpokládané stavební práce, které jsou předmětem veřejné zakázky.
Lze doplnit soupis prací o tyto práce, např.?
-

počet kontrolovaných pásem hygienické smyčky a materiálové propusti
počet instalací filtračních jednotek vybavených HEPA filtrací a možnost použití předfiltrů,
požadovaný hodinový výkon dle bilančního vzorce
hlášení prací na KHS
vypracování postupu a závěrečné zprávy
počet měření

-

čištění konstrukcí od těsnících tmelů
sanace enkapsulačním nástřikem
chemická fixace zbytkových vláken
možnost meziskládky

Dotaz č.5
Požadované součinitele tepla pro výplně platí pro normové rozměry nebo pro skutečný rozměr výplní
otvorů?
Uvedené součinitele tepelné vodivosti v projektu jsou deklarované?

Odpověď
K výše uvedeným dotazům podáváme toto vysvětlení:

Ad Dotaz č.1
Ano, dílčí rozpočty jsou zpracovány v soustavě RTS jako ucelené rozpočty.

Ad Dotaz č.2
Aktuální a platné soupisy prací jsou k dispozici na Profilu zadavatele http://dpmul.profilzadavatele.cz/. Zde
jsou případné opravy a doplnění chronologicky řazené, takže lze dovodit jejich aktuálnost.

Ad Dotaz č.3
Vedlejší a ostatní náklady prosím neoceňujte.

Ad Dotaz č.4
Účastník musí činnosti související s likvidací škodlivých látek (např. azbestu) ve své nabídce ocenit. To
však je nutno uvést samostatně, mimo položkový rozpočet (soupis prací) jako související práce. Ty je
nutno pak zahrnout do celkové nabídkové ceny.

Ad Dotaz č.5
Jedná se o součinitel prostupu tepla Uw platný pro normové rozměry.
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