Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodatečné informace č. 2 k Zadávací dokumentaci
Zadavatel:
se sídlem:
IČ:

Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
60798432

Název veřejné zakázky:
„Sportovní hala“
Výše uvedený zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatečné informace č. 2
k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce.
Dotaz uchazeče:
v rámci veřejné zakázky s názvem „Sportovní hala“ vás žádáme o vysvětlení zadávací
dokumentace, konkrétně se jedná o specifikaci požadovaných parametrů zateplovacího systému.
Dle parametrů zadaných v technické zprávě dochází k rozporům.
Viz TZ
str. 1 – lepící tmel základní, bezcementová disperzní stěrka, omítka s výztužnými vlákny
str. 9-10 – lepící a stěrkovací hmota s výztužnými vlákny, mechanická odolnost 110J, požadavek
na parametry omítky V2, W2, μ=65, mikrokapsle a další přísady v omítce, požadavky na vlákna
ve stěrce a lepidle
str. 12-13 – minerální lepící tmel, tmel základní vrstvy, požadavek na parametry omítky V1, W3,
μ=20-65, fotokatalitycký efekt, výztužné vlákna a na ostění omítka s parametry V1, W3, μ=20-60,
uhlíkové vlákno.
Dále v dokumentaci chybí plynový ohřívač vody, ve výkresech jsme jej nenašli. V rozpočtech dále
chybí 2 radiátory a jedno čerpadlo.
Odpověď zadavatele:
Sjednocujeme minimální požadavky na povrchové úpravy zateplovacího systému na:
lepící a stěrkovací hmota s výztužnými vlákny, mechanická odolnost 110J, požadavek na
parametry omítky na propustnost pro vodní páru v úrovni kategorie min. v2,
min. součinitel vodo-odpudivosti w2,
min. součinitel difusního odporu μ=65,
vysokou odolnost proti napadení plísněmi nebo řasami a další přísady v omítce, požadavky na
vlákna ve finální krycí vrstvě ETICS - probarvená pastovitá omítka.
Zařizovacím předměty ZTI a vytápění je opraveno ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 a 2
těchto dodatečných informací.
Dotaz uchazeče:
v rámci veřejné zakázky s názvem „Sportovní hala“ vás žádáme o vysvětlení zadávací
dokumentace, konkrétně o doplnění k slaboproudu – z dodané dokumentace nelze zjistit, o jaký
typ zařízení se jedná. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření, tak je nutné znát typ a parametry
stávajících zařízení.
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Odpověď zadavatele:
Stávající docházkový terminál je typ iREX výrobce Z-Ware.) – popis je uveden v příloze č.3 DI.
Dotaz uchazeče:
Dne 9. 11. 2017 bylo na profilu zadavatele uveřejněno vysvětlení zadávací dokumentace.
Součástí vysvětlení zadávací dokumentace byly i následující změny a doplnění:
a)
Změny a doplnění výkazů výměr
b)
Změny v návrhu smlouvy o dílo
Vzhledem k tomu, že se nejednalo pouze o vysvětlení, ale o změny a doplnění zadávací
dokumentace, žádáme dle § 99 zákona o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídky
Odpověď zadavatele:
Povaha doplnění Zadávací dokumentace ve smyslu Dodatečných informací č. 1 ze dne 9.11.2017
nemá podstatný vliv na její obsah, případně nerozšiřuje okruh možných uchazečů, proto
zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.
Dotaz uchazeče:
V rámci veřejné zakázky s názvem „Sportovní hala“ vás žádáme o vysvětlení zadávací
dokumentace, konkrétně o bližší specifikaci níže uvedených položek:
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných
a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,
622 42-8 příplatek k položce
146 622428971R00

...za vícebarevnou omítku

m2

1 143,12000

Ke stávající budově školy (zeleno zelená kombinace) se u napojení nové spojovací chodby bude
muset doplnit omítka ve shodné barvě se stávající fasádou školy. To samé u objektu jídelny (žlutá
a lososové šambrány kolem oken) odhad plochy doplňované omítky je ve výkazu výměr. Celkové
barevné řešení omítky fasád dostagvovaného objektu haly a sociálního zařízení bude maximálně
ve dvou barvách a na odstínech se dohodne vedení školy se zhotovitelem stavby – předpoklad –
barvy bez doplatku za barevnost – odstíny v základních cenových relacích podle ceníku výrobce
omítky.
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V zadání chybí barevné řešení, proto nelze složitost vícebarevného řešení ocenit
153 62000102

Nápisy na fasádě, fasádní barva

celk

V zadání chybí specifikace nápisu (text, velikost, font, odstín, umístění,…)
Odpověď zadavatele:
Požadavek na nějaký nápis nebyl zadán, přesto jsme do rozpočtu tuto položku zahrnuli s tím, aby
na to bylo pamatováno, kdyby se rozhodli a nápis tam chtěli umístit. Předpoklad možného
nápisu:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní, Šenov u NJ  27 písmen, typ písma ARIAL, výška písma
600mm, umístění na JIŽNÍ stěně HALY.
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1,00000

Ostrava, dne 13.11.2017
Ing. Tomáš Maceček
pověřen výkonem zadavatelských činností

Digitálně podepsal Ing. Tomáš
Maceček
Datum: 2017.11.13 15:47:41 +01'00'

Příloha dodatečných informací:
Příloha č. 1 - Výkaz výměr_výtápění
Příloha č. 2 – Výkaz výměr_ZTI
Příloha č. 3 – Stávající docházkový terminál iREX.
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