Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodatečné informace č. 2 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

se sídlem:

Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ:

60798432

Název veřejné zakázky: „Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína“
Výše uvedený zadavatel, za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve
formě Dodatečné informace č. 2 k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:
V projektové dokumentaci se v pdf souborech D.1.1-14a Zámečnické výrobky.pdf a D.1.1-14b
Zámečnické výrobky.pdf nachází prvky Z17 - Z20. Prosíme o sdělení, kde se tyto prvky
nacházejí v soupise prací a jaká je jejich výměra.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel doplňuje výkaz výměr, který je přílohou těchto dodatečných informací.
Zábradlí venkovního schodiště a rampy (pol. Z17-Z20) bylo doplněno do SO-02,
architektonicko-stavební řešení jako pol. 337 a 338 do oddílu 767 Konstrukce zámečnické (za
pol. poř. č. 271).
Dotaz uchazeče:
D.1.4 Technika prostředí staveb
D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
V zadávacím výkazu výměr „P8_VV_Soupis prací, dodávek a služeb zadání Bytový dům u
Náhonu“ jsou v záložce „D.1.4.1 – ZTI“ tyto položky:

a. Ve výkazu výměr jsou oceněny sprchové kouty položkami č. 100 a č. 101:
Sprchové vaničky z litého polymermramoru
100 K 725241213
soubor
čtvercové 900x900 mm
Poznámka k položce:
P
Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06
1

10,000

VV

10

10,000

VV

Součet

10,000

101 K 725244153

Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do
niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře
otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900
mm

soubor

10,000

Poznámka k položce:
P
Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06
VV

10

10,000

Na výkresech uvedených v poznámce u obou položek, jsou však zakresleny sprchové kouty
čtvrtkruhové. Upozorňujeme, že u sprchových koutů v nice, oceněných výše uvedenými
položkami, bude velmi omezený vstup do sprchy.

Žádáme zadavatele o jednoznačné určení typu sprchového koutu, případně o opravu položek
a o zaslání opraveného výkazu výměr.

b. Ve výkazu výměr chybí položka pro ocenění montáže montážního prvku pro výlevky
k položce č. 121:
121 M 552817390
montážní prvek pro výlevku, výška 112 cm
kus
1,000

Žádáme zadavatele o doplnění této položky do zadávacího výkazu výměr a o zaslání
opraveného výkazu výměr.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel doplňuje výkaz výměr, který je přílohou těchto dodatečných informací.
V části ZTI jsou provedeny změny položek, a to pol. č. 100, 101 a 117. U pol. č. 100 (vanička)
je změna ceníkové položky vč. popisu, u pol. č. 101 (zástěna s dveřmi) je změna na R-položku
(popis). Pro položku č. 121 byla doplněna montáž do pol. 117 - zde zvýšeno z 12 na 13 ks.

Ostrava, dne 16.1.2021

ing. Tomáš
Maceček
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