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Dotaz 

Pprosím Vás tímto o vyjasnění dotazů viz níže, k VŘ ,,Snížení energetické náročnosti provozu DPMÚL A.S.,, jedná se 

mi o ná 

- existuje nějaká zpráva o přítomnosti azbestu v konstrukcí např. od nějaké akreditované laboratoře, dělal někdo 

testy?  

- dále nesrovnalosti v DPS, TZ a VV po objektech: 

1. Vrátnice 

a) Uvedená výměra je bez vytažení na atiku 

b) Chybí OSB na zhlaví atiky 

c) Tepelná izolace jen 180 mm, dle TZ má být 220 mm 

d) Tl. střešní folie je uvedena 2,6 mm, dle TZ má být 1,5 mm 

2. Dispečink 

a) Špatná výměra ploch 

b) Chybí OSB na zahlaví atik 

c) Tepelná izolace 180 mm, dle TZ má být 220 mm 

d) Tl. střešní folie je uvedena 2,6 mm, dle TZ má být 1,5 mm 

e) Špatná výměra atikového plechování 

f) Žádné krycí lišty 

g) Nesouhlasí počet vpustí 

3. Hlavní budova 

a) Špatná výměra ploch 

b) Chybí OSB na záhlaví atik 

c) Tl. střešní folie je uvedena 2,6 mm, dle TZ má být 1,5 mm 

d) Žádné krycí lišty 

e) Nesouhlasí počet vpustí 

f) VV neobsahuje žádné okapové svody 

Pozn.:  TZ hovoří o klempířských prvcích z TiZn plechu tl.0,7 mm (který je již použitý na objektu společenského sálu), 

VV uvádí předzvětralý TiZn plech. Nebylo možné fyzicky zkontrolovat rozvin jednotlivých klempířských prvků, proto 

není jisté, zda uváděné rozviny odpovídají skutečnosti. 
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Odpovědi 

Posouzení  přítomnosti azbestu bylo zpracováno, je součástí této Dodatečné informace. 

Zadávací dokumentace resp. výkaz výměr je doplněn resp. měněn následovně: 

Ad 1. Vrátnice 

a) opraveno v přiloženém VV 

b) OSB nebudou realizovány 

c) tepelná izolace tl. 220 mm 

d) viz předchozí odpovědi 

Ad 2. Dispečink 

a) opraveno v přiloženém VV 

b) OSB nebudou realizovány 

c) tepelná izolace bude tl. 220 mm 

d) viz předchozí odpovědi,  

e) krycí lišty naceňte podle VV 

f) opraveno ve VV 

g) opraveno ve VV 

Ad 3. Hlavní budova 

a) nedostatečně formulovaná otázka 

b) OSB nebude realizováno 

c) viz předchozí odpovědi 

d) naceňte krycí lišty podle VV 

e) opraveno ve VV 

Ad Poznámka 

platí Ti-Zn plech podle TZ 

 

 

V Ústí nad Labem 31.1.2017 

 


