Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 10. 10. 2019

Věc: Veřejná zakázka:
„Rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J.A. Komenského“
Vysvětlení zadávací dokumentace (5)
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím
podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě
dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů
dodavatelů je doslovně převzata.
Zadavatel obdržel dne 7. 10. 2019 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:
Dotaz dodavatele č. 1:
,,V projektu chybí nouzové osvětlení na chodbách, prosím o vysvětlení, případně o doplnění podkladů „výpočet
osvětlení“ a „ zprávu o prostředí.“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Nouzové osvětlení na chodbách a schodištích je navrženo podle PBŘ jako označení únikových cest, ve výkazu
výměr je 35ks nouzových značek, prostředí je řešeno stanovením vnějších vlivů v technické zprávě - viz. čl.3.6.

Dotaz dodavatele č. 2:
,, Poliklinika Lanškroun:
V technické zprávě je uvedeno:

Ve výkazu výměr jsme žádné nerezové zábradlí nenašli. Dle tabulky zámečnických výrobků je zábradlí nerezové,
ale ve sloupci povrchové úpravy je uvedeno:
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Co platí? Bude zábradlí nerezové nebo ocelové, natřené na bílo?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:
Tento dotaz dodavatele se zřejmě netýká předmětné veřejné zakázky a byl zadavateli zaslán omylem.

Dotaz dodavatele č. 3:
,,Poliklinika Lanškroun - Ve výkazu výměr list 02_100_stavební jsou položky:
301 K OV
Čistící rohože
VV
4,38+5,02
Čistící zóna vnější zapuštěná zápustný rám + AL
325 K O002
profily s gumovou nebo kartáčovou násadou a
meziprvkem ve tvaru Y
VV
1,6*2,95
Čistící zóna vnější zapuštěná zápustný rám + AL
326 K O003
profily s gumovou nebo kartáčovou násadou a
meziprvkem ve tvaru Y
VV
3,05*2,0

m2

9,400
9,400

m2

4,720
4,720

m2

6,100
6,100

V tabulce ostatních výrobků fáze 2 a v technické zprávě jsou čistící zóny pouze dvě (O002 a O003). Co má
obsahovat položka č. 301?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:
Tento dotaz dodavatele se zřejmě netýká předmětné veřejné zakázky a byl zadavateli zaslán omylem.

Dotaz dodavatele č. 4:
,,Poliklinika Lanškroun - V tabulkách výplní jsou nesrovnalost u prosklené fasády. Žádáme o vyjádřeni:
1. zda fasáda má mít součinitel pod 1,2 W/m2K, jelikož to s předepsaným dvojsklem 10 ESG – 16 – 88.2 není
možné.
2. zda jsou nutná skla tlouštěk 10 a 88.2, jelikož staticky by postačila skla: 6 ESG – 16 – CX 55.2. V případě
trojskel by zadaná skla nebylo možné ani zasklít, jelikož tloušťka skla by se pohybovala kolem 63 mm?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:
Tento dotaz dodavatele se zřejmě netýká předmětné veřejné zakázky a byl zadavateli zaslán omylem.

Zadavatel obdržel dne 8. 10. 2019 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 5:
,,Ve výkazu výměr ELEKTRO jsou položky č. 30 až 34 Rozváděč R (se stejným označením). Prosíme o upřesnění
označení těchto položek ve výkazu dle specifikace v PD?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:
Zadavatel na dotaz dodavatele uvádí, že u všech položek výkazu výměr-elektro došlo při převodu výkazu výměr
do formátu xls k přenesení mylných textů názvů položek, případně jednotek (ks, m). Aktualizovaný soupis
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stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl vydán dne 8. 10. 2019 v rámci vysvětlení zadávací
dokumentace č. 3.

Dotaz dodavatele č. 6:
,,Ve výkazu výměr ELEKTRO jsou položky č. 59 Zkušební provoz a 60 Switch. Tyto položky mají neadekvátní
jednotky - metry a hodiny a u switchů zřejmě i množství. Prosíme o opravu výkazu dle skutečnosti a PD.“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 6:
Zadavatel na dotaz dodavatele uvádí, že u všech položek výkazu výměr-elektro došlo při převodu výkazu výměr
do formátu xls k přenesení mylných textů názvů položek, případně jednotek (ks, m). Aktualizovaný soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl vydán dne 8. 10. 2019 v rámci vysvětlení zadávací
dokumentace č. 3.

Dotaz dodavatele č. 7:
,,V projektu ARCH-STAV. ŘEŠENÍ konkrétně VÝPIS OKEN OKEN A DVEŘÍ jsou nakreslena schémata oken k
přesklení - OK1, O5, ze kterých vyplývá, že okna jsou jednokřídlá. Ve skutečnosti jsou okna dvoukřídlá. Prosíme o
opravu projektu, případně o zveřejnění této informace, která má vliv na cenu za tyto práce.“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 7:
Ve výpisu oken jsou výplně otvorů naznačena pouze schematicky. Dodavatelé ocení přesklení dle skutečnosti,
pro výpočet zasklení je to dostačující.

Dotaz dodavatele č. 8: zadavatel obdržel dne 8. 10. 2019 v 11:09 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tato žádost obsahovala přílohu ve formátu .doc, která
neobsahuje žádný dotaz a pouze prázdný soubor o velikosti 0 B).

Dotaz dodavatele č. 9:
,,Žádáme o následující vysvětlení zadávací dokumentace:
V bodě 2.1.1. technické zprávy je popsáno vyklizení nábytku z prostorů dotčených stavebními úpravami a jeho
částečné navrácení po dokončení prací.
Žádáme o informaci, zda je ve výkazu výměr, a kterými konkrétními položkami, řešena demontáž nábytku a
vyklizení jednotlivých ubytovacích buněk a dalších dotčených prostor (postele, stoly, police, židle...) a dále
uskladnění a zpětné využití tohoto vybavení.“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 9:
Položka vyklizení doplněna do celk. VV_ SO 99_01, pol. č.1. Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr byl vydán dne 8. 10. 2019 v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz dodavatele č. 10:
,,Žádáme Vás o následující vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky:
V Technické zprávě D.1.1.100_TECHNICKÁ ZPRÁVA na straně 8 a 12 je napsáno:
Otopná tělesa a rozvody UT v pokojích nových buněk a sušárny budou odmaštěna, očištěna a opatřena
antikorozním nátěrem (v případě, že bude nutná jeho aplikace) a vrchním nástřikem.
Otopná tělesa v koupelnách+wc budou demontována, odmaštěna, očištěna a opatřena anitkorozním nátěrem a
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vrchním nástřikem a následně zpětně osazena. Při demontáži budou stávající rozvody dočasně zaslepeny. Tyto
činnosti jsme však nenalezli ve výkazu výměr. Máme je naceňovat a v jakém rozsahu?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 10:
Zadavatel uvádí, že dodavatelem uvedená problematika bude řešena v následujícím vysvětlení zadávací
dokumentace, jelikož s tímto dotazem souvisí další dotaz, který zadavatel obdržel.

Digitálně podepsal
Ing.
Ing. Václav
Ostrovský
Václav
Datum: 2019.10.10
11:10:43 +02'00'
Ostrovský
……….…….……………..………………………………….
Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně
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