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Dotaz 

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace zakázky "SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

PROVOZU DPMÚL A.S.". 

 

Dotaz č. 1 

Rozpočet obsahuje položku 

137 K 73511091.R Opravy otopných těles článkových 

litinových stažení otopného tělesa 

kus 56,000   

Prosíme o vysvětlení, v čem spočívají opravy otopných těles. 

Dotaz č. 2 

Rozpočet obsahuje položku 

134 K 751711816 Demontáž klimatizační jednotky vnitřní 

nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) 

přes 14 do 20 kW (přes 140 do 200 m3) 

kpl 1,000   

TZ uvádí: „Před zahájením prací na zateplení střech budou demontovány stávající klimatizační 

jednotky (po dokončení zateplení budou vráceny zpět).“ 

V popisu položky je demontáž vnitřních nástěnných jednotek, ne však vnějších položených. Dále je 

zde uvedena pouze demontáž. 

Žádáme o vyjasnění,  co máme ocenit a zda máme do položky ocenit i zpětnou montáž tak jak je to v 

TZ?  

Dotaz č. 3 

Rozpočet obsahuje položku 

135 K 751791114 Montáž napojovacího potrubí měděného 

předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 

(5/8" x 1,0) 

m 490,000   

TZ uvádí: „Stavebník zároveň požaduje, aby byla provedena příprava pro budoucí montáž celkem 15 

dalších klimatizačních jednotek, což bude obnášet instalaci cca 150 m Cu trubek a 75 m PVC trubek 

pro odvod kondenzátu. Přesné umístění připojovacích bodů bude provedeno před realizací.“ 

K napojení klimatizačních jednotek bude potřeba pouze Cu a PVC potrubí? Prosíme o doplnění 

podrobnějšího VV, aby bylo možné ocenit. 



   
 
 

Dotaz č. 4 

Rozpočet obsahuje položku 

96 K 787300901 Zasklívání střešních konstrukcí a střešních 

světlíků přetmelení s odstraněním starého 

tmelu a napuštěním drážky 

m2 38,000   

V PD se nenachází informace, k čemu se položka vztahuje. Prosíme o vysvětlení. 

Dotaz č. 5 

Oproti původnímu zadání se v PD nenachází PS Topný systém. V TZ se o topném systému také nic 

nepíše. Počítáme tedy správně, že se nebude provádět? 

 

Odpověď 

Dotaz č.1 – č.4 

Uvedené dotazy jsou způsobeny chybou rozpočtového programu, u slepého rozpočtu (výkaz výměr) se 

změnil popis některých položek oproti plnému rozpočtu. Proto je vydán aktualizovaný výkaz výměr. 

Aktuální verze je k dispozici na Profilu zadavatele – dpmul.profilzadavatele.cz 

 

Dotaz č.5 

Při vyhlášení VZ došlo k chybě, Vámi uváděná dokumentace nebyla zahrnuta do PD. Proto byla dne 

30.3.2017vydána oprava ZD, která již dokumentaci obsahovala.  

Aktuální verze je k dispozici na Profilu zadavatele – dpmul.profilzadavatele.cz 

 

V Ústí nad Labem 3.4.2017 

 


