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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č.1
K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
NA ZHOTOVITELE STAVBY

Stavební úpravy objektu
čp. 62 Klokočná - II.etapa
(„REKONSTRUKCE“)

V Klokočné dne 13.6.2016
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1.duplicita položek rozpočtu, souhrnný stavební rozpočet
TEXT DOTAZU UCHAZEČE:
Narazili jsme v rozpočtu na položky, které nám nejsou jasné, jedná se o číslo 19 a 25. Střešní
výlez je zde 2x, jak to máme chápat? Dále jsme se dostali k poslednímu listu a to stavební
rozpočet, vypadá, že je souhrný, ale jednak některé položky nesedí s ostatními a jednak se
nám započítává do souhrného krycího listu. Má tento rozpočet být součástí nabídky? Jestliže
ano, je nutné tento rozpočet opravit, aby byl shodný a nezapočítával se 2x
ODPOVĚĎ ZADAVATELE:
Položky 19 a 25, konkrétně:
19

Blok 6

765322715R00

Výlez na střechu, s pocrchovou úpravou

25

Blok 6

59160889.A

Výlez na střechu V29 600x600 mm

jsou chybou v rozpočtu - tentýž výlez je jde uveden 2x vždy s jiným číslem položky.
Prosíme uchazeče, aby u položky 19 - Blok 6 - 765322715R00 uvedli v nabídkovém rozpočtu
jednotkovou cenu 0,- Kč a předmětný výlez ocenili u položky 25 - Blok 6 - 59160889.A, případně celou duplicitní položku z rozločtu odstranili.
Na poslední záložce “Stavební rozpočet” je uveden souhrnný seznam položek z bloků 01, 05
a 06. Tato záložka sloužila jako pomocná pro rozpočet vypracovaný projektantem pro zadavatele stavby a nebude součástí rozpočtu na stavební práce odevzdávaným uchazeči do výběrového řízení.
Dle kontroly souboru se položky ze záložky “Stavební rozpočet” nijak nezapočítavají do krycích listů jednotlivých bloků, souhrnný krycí list rozpočtu byl opraven. Uchazeči ocení pouze
položky uvedené pod záložkami “Stavební rozpočet (Blok 01)”, “Stavební rozpočet (Blok
05)” a “Stavební rozpočet (Blok 06)”.
Dále kontrolou nebyly zjištěny nesrovnalosti v položkách uvedených ve stavebních rozpočtech jednotlivých bloků se souhrnným stavebním rozpočtem (pomocným, který nebude součástí odevzdávaného rozpočtu).
Současně s touto doplňující informací byl na webových stránkách obce Klokočná www.klokocna.eu a na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz vyvěšen opravený zadávací rozpočet dle výše popsaných zásad.
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2.upřesnění položky rozpočtu - laťování pod střešní krytinu
TEXT DOTAZU UCHAZEČE:
V rozpočtu je uvedena položka č. 8 - Blok 06 - 762341210RT2 - Montáž bednění střeche rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm, avšak v technické zprávě
je uvedeno, že krytina bude pokládána na laťování, jak tomu máme rozumět?
ODPOVĚĎ ZADAVATELE:
Položka č 8 - Blok 06 - 762341210RT2 - Montáž bednění střeche rovných, prkna hrubá na
sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm je v rozpočtu uvedena chybně, rozhodující je
text technické zprávy - Vlákoncementová krytina bude provedena na laťování 40x60mm ve
sponu 210 mm.
Text položky č.8 Blok 06 bude nově. “Montáž laťování pro krytinu z latí 40x60 mm ve sponu
210 mm, a kontralatí, včetně dodávky řeziva”. Plocha střešní konstrukce bude u položky
opravena na 129 m2.
Dále byl u položky 18 - Blok 06 - 765322521RT1 opraven text - nahrazeno “na bednění” novým textem “na laťování”.
Současně s touto doplňující informací byl na webových stránkách obce Klokočná www.klokocna.eu a na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz vyvěšen opravený zadávací rozpočet dle výše popsaných zásad.

3.stávající elektrický příkon a napojení objektu k NN
TEXT DOTAZU UCHAZEČE:
Jaký je v současnosti osazen hl. jistič před elektroměrem a kde je umístěno měření spotřeby
el. energie?
ODPOVĚĎ ZADAVATELE:
V současné době je připojení objektu k distribuční síti NN řešeno následovně:
- ze sloupu vzdušného vedení NN podél silnice je vedena přípojka pro objekt vzduchem do
stávající pojistkové skříně na jižní fasádě umístěné pod přesahem střechy. V této pojistkové
skříni jsou osazeny keramické pojistky s blíže nespecifikovanými parametry.
- Z pojistkové skříně je vededen kabel do elektroměrové skříně umístěné na východní fasádě
objektu.
- Před elektroměrem je v současnosti osazen jistič 1x10A
4! /! 6

Z výše uvedeného vyplývá, že bude nutné řešit v rámci dodavatelem zpracovaného projektu:
- předsazení přípojkové skříně s keramickými pojistkami před stávající fasádu s ohledem na
budoucí realizaci ETICS
- výměnu stávajícího kabelu mezi přípojkovou a elektroměrovou skříní za kabel CYKY 4x16
či jiný dle projektu v délce cca 7 m
- výměnu a předsazení elektroměrové skříně s ohledem na budoucí realizaci ETICS
- v součinnosti se zadavatelem provést navýšení rezervovaného příkonu

4.počet el. přímotopů
TEXT DOTAZU UCHAZEČE:
V rozpočtu je uvedeno osazení celkem 2 ks el. přímotopů, avšak v informačím memorandu
požadujete v rámci elektroinstalace osazení celkem 3 ks přímotopů, co je z toho platné?
ODPOVĚĎ ZADAVATELE:
Správně je uvedeno v informačním memoradnu 3 ks el. přímotopů. V rozpočtu bylo u položky č. 94 - Blok 01 - 210755220VD změněno množství z 1 KPL na 2 KPL
Současně s touto doplňující informací byl na webových stránkách obce Klokočná www.klokocna.eu a na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz vyvěšen opravený zadávací rozpočet dle výše popsaných zásad.

5.prohlídky stavby
TEXT DOTAZU UCHAZEČE:
Je možné před podáním nabídky navštívit stavbu za účelem prohlídky?
ODPOVĚĎ ZADAVATELE:
Ano, prohlídky staveniště je možné provést vždy po dohodě na tel. čísle 608 463 324 až do
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
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Všem uchazečům děkujeme za dotazy a těšíme se na budoucí spolupráci.
V Klokočné dne 13.6.2016

Petr Prokýšek
zastupitel pověřený vedením akce
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