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Dotaz 

Prosím o zodpovězení níže uvedených dotazů: 

Dotaz č.1 

Prosím o vysvětlení, jak bude provedeno hodnocení. 

Zadávací dokumentace, způsob hodnocení je stanoven v Oddílu 10.02, odst. b).: 

 

Projektová dokumentace v jedné části  uvádí: 

„Na střeše dispečinku je umístěno celkem 16 světlíků. Je navrženo jejich vybourání. Spodní část lemu světlíků je 

podle původní dokumentace z azbestocementu a na bourání světlíků se tedy bude uplatňovat stejný postup, jako je 

tomu navrženo u boletických panelů“ 

Dotaz:  

Jak bude probíhat hodnocení, když projektová dokumentace uvádí vybourání světlíků z azbestocementem uprostřed 

budovy? 

 

Dotaz č.2 

Zadávací dokumentace uvádí, že součástí realizace budou i opatření k zamezení průniku škodlivých látek (azbestu) 

do okolí. 

Projektová dokumentace a soupis prací neřeší provádění prací s azbestem. Není vypracován bezpečný postup 

odstranění a snížení rizik vyplívajícího z přítomnosti azbestových materiálů, nejsou stanovena kontrolní pásma, 

zábrany, a manipulace a další. 

Dotaz: 

Kam a jak má uchazeč napsat cenu za opatření k zamezení průniku škodlivých látek (azbestu) do okolí? 

 

 



   
 

Dotaz č.3 

V soupisu prací je uvedeno: 

62 K 712361703 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou v plné ploše 
m2 625,200 0,00 0,00 

   (37,3*11,8)+(5,35*4,4)+(9,4*10,8)+(150*0,4)  625,200       

63 M 283220020 
fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá + 

geotextilie 
m2 625,200 0,00 0,00 

30 K 998712201 
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech 

v do 6 m 
% 2 937,264 0,00 0,00 

 

Projektová dokumentace předepisuje mechanické kotvení. V soupisu prací chybí položky: 

1) kotvení 

2) montáž podkladní textilie 

3) plošná hmotnost podkladní textilie 

4) systémové prvky, jako jsou rohové lišty, závětrné lišta a další…. 

Dotaz č.4 

Žádost o vysvětlení položky 

 

    762 - Konstrukce tesařské 

      

0,00 

58 K 762430026 
Obložení stěn z desek SDK tl 12 mm nebroušených na pero a 

drážku šroubovaných 
m2 337,780 0,00 0,00 

 

Plný popis položky dle cenové soustavy ÚRS je  „Obložení stěn  z cementotřískových desek [CETRIS] šroubovaných  na 

pero a drážku  nebroušených, tloušťky desky  22 mm“. 

Prosím o upřesnění popisu zadané položky sádrokartonové konstrukce tloušťky 12 mm nebroušených na pero a 

drážku. 

 

 

 



   
 

Odpověď 

K výše uvedeným dotazům podáváme toto vysvětlení: 

Ad Dotaz č.1 

Demontáž a montáž světlíků je třeba řešit v souladu s Technickou zprávou, čl. D.1.1., odstavec Bourací 

práce, kde je uvedeno, že opatření jsou obdobná jako u boletických panelů. Vzhledem k nemožnosti 

přerušení provozu pod světlíky je třeba všechny práce provádět shora - při utěsnění pracoviště 

(dispečinku). 

Nelze žádným způsobem omezit provoz dispečinku, je třeba navrhnout takové řešení, které zabezpečí 

nepřerušení provozu a přitom bude zabezpečeno plnění BOZP a hygienických předpisů. 

Tyto práce (demontáž světlíků) nejsou předmětem hodnocení, to se vztahuje pouze na vnější obvodové 

konstrukce (boletické panely). 

Ad Dotaz č.2 

Jedná se o podobnou situaci jako u azbestu ve stěnách Hlavní budovy. Při práci s azbestem je nutné 

postupovat dle platných norem a legislativy. Bezpečný postup odstranění a snížení rizik vyplívajícího z 

přítomnosti azbestových materiálů, stanovení kontrolní pásem, zábrany, a manipulace a další související 

je nutno popsat samostatně v nabídce účastníka, v dokumentaci k VŘ nebyly postupy stanoveny, neboť je 

to předmětem nabídky a konkrétních postupů v jednotlivých firmách. 

Cenu za všechny za opatření zahrnout do položky "Demontáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 

m2 s azbestovým lemem”. Požadujeme však vytvořit samostatný rozpočet, který bude přiložen v nabídce 

a bude z něho vyplývat cena za jednotlivá opatření či činnosti. 

Ad Dotaz č.3 

Na dotaz bylo odpovídáno již dříve. Prvky je nutné započítat do m2 střechy. 

Ad Dotaz č.4 

Položku nacenit dle popisu v rozpočtu. Jedná se obložení konstrukce boletických panelů z vnitřních prostor 

hlavní budovy. Položka zahrnuje materiál i práci. 

 

V Ústí nad Labem 16.2.2017 


