Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodatečné informace č. 6 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. 6 k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:
Žádáme o opravu počtu kusů u položky č.266 „Montáž a dodávka kuchyňských linek, spodních
i horních skříněk délky 3000 mm, digestoř bez ventilátoru, trouba, varná deska, myčka a
ostatní příslušenství dle PD“ / kus / 11 Výkaz výměr udává popis: „T25“ 6ks a „T26“ 5ks
Dle výpisu truhlářských výrobků je ale celkem u položky „T25“ 6 ks a u položky „T26“ 4ks. Kolik
kusů má tedy uchazeč ocenit?
Dále položka č.270 „Montáž a dodávka vestavěné skříně čtyřkřídlové 2000×600×2400 mm,
kompletní provedení dle PD“ / kus / 10 Výkaz výměr udává popis: „T27“ 10ks. Dle výpisu
truhlářských výrobků je ale položka T27 kuchyňská linka s počtem 1ks.
Ve výkazu výměr SO 01 Příprava území jsou položky týkající se kácení stromů a to konkrétně
pol. č. 4 a 5 „Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm“ z popisu této položky není jasné jaké výšky jsou tyto stromy, dle
technické zprávy se jedná o několik ovocných stromů, dále dle „Rozhodnutí o povolení kácení
dle §8, odst. 1“ se jedná o 3 ks jasanu. Nikde dále jsme nenalezli výšky těchto stromů, a to
může mít vliv na výslednou celkovou cenu.
Prosíme také o kompletní odpověď k dotazu, který byl vznesen v „Dodatečné informaci č.5 k
Zadávací dokumentaci“, jedná se o otázku k prostupu tepla Uw u oken, ke které se zadavatel
nevyjádřil.
Odpověď zadavatele:
Výkaz výměr - pol. 266 - opraveno na T/25 - 6 ks, T/26 - 4 ks (je v souladu s výpisem
truhlářských výrobků), celkem 10 ks, pol. 270 - opraveno T/28 - 10 ks.
V SO-01 Příprava území:
- pol. 4 - doplněna výška do 20 m,

- pol. 5 - doplněna výška do 25 m (pro ovocné stromy se povolení nevydává, proto je v soupisu
prací větší počet než v povolení). Stromy jsou vyznačeny v situačních výkresech, lze také fyzicky
zjistit na místě stavby. Výkaz výměr je přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz uchazeče:
V objektu SO 02 – Bytový dům, je ve specifikaci truhlářských konstrukcí u plastových oken
(položky T1-T6) uvedena hodnota Uw 0,71. V Technické zprávě a v technických pohledech je
uvedena hodnota Uw 0,8.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel požaduje Uw = min. 0,71 W/m2K (Ug=0,5 W/m2K) kromě oken T/6 (8 ks) rozměru
750/750 mm, kde postačí Uw = 0,90 W/m2/K. Tyto údaje jsou sjednoceny ve výpisu
truhlářských výrobků, technických pohledech i v technické zprávě (příloha dodatečných
informací).

Dotaz uchazeče:
Ve specifikaci truhlářských konstrukcí u plastových oken (položky T1-T6) je také požadavek na
stavební hloubku min. 82 mm.
Trvá zadavatel na stavební hloubce min. 82 mm? Může být stavební hloubka 81 mm a to při
dodržení požadované hodnoty U?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel požaduje dodržet min. hloubku 82 mm.
Dotaz uchazeče:
Domníváme se, že v rozpočtu „SO 04-DEŠŤOVÁ KANALIZACE“ chybí dle projektové
dokumentace položka pro výplň jámy pod vsakovací nádrže kamenivem frakce 16-32. Prosíme
tedy o kontrolu.
Odpověď zadavatele:
Doplněno v pol. č. 10 v SO-04 Dešťová kanalizace. Opravený Výkaz výměr je přílohou těchto
dodatečných informací.
Ostrava, dne 26.1.2021

Ing. Tomáš Maceček
Pověřen výkonem zadavatelských činností
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