Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659176

Ve Zlíně dne 15. 12. 2016
Dodatečné informace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 85 v
Podkopné Lhotě“.
Jménem zadavatele, jímž je Obec Podkopná Lhota, se sídlem Podkopná Lhota 37, 763
18, IČ: 00544493, Vám zasíláme dodatečné informace k výše uvedenému zadávacímu
řízení včetně znění dotazů uchazeče a odpovědí zadavatele.
A. Dotazy uchazečů:
1. „V rozpočtu SO 01 Výměna oken a dveří jsou tyto položky:
16 611CP019

Dmtž vertikálních žaluzií, jejich zpětná montáž,
doplnění nevyhovujích lamel, ovládání, dle
specifikace v PD

soubor

1,00000

17 611CP16

Dmtž záclon, garnýží, závěsů, jejich zpětná montáž,
doplnění nevyhovujích částí, ovládání, dle
specifikace v PD

soubor

1,00000

V projektu chybí specifikace, prosím o doplnění.“
2. „prosím o zaslání typ: dekoru pro truhlářské výrobky.“
3. „V rozpočtu SO 02 Zateplení fasády jsou tyto položky:
78 783CP001

Okartáčování nátěrů z OK "A" ocel.kce

kpl

1,00000

79 783CP002

Nátěr syntet OK "A" 1a+1z+1e ocel.kce, odstín dle
arch.řešení

kpl

1,00000

Prosím o specifikaci na co jsou tyto položky bez toho nejsme schopni nacenit.“
4. „V rozpočtu SO 02 Zateplení fasády jsou tyto položky:
4 132301111

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ

m3

21,15975

5 132301119

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4

m3

21,15975

6 171201201

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m

m3

21,15975

Kde je odvoz a poplatek za skládku?
63 767CP001

D+M předsazení štíků, č.p., cedulí na fasádě, vč.dodání
nové dle specifikace v PD

ks

6,00000

64 767CP002

D+M Předsazení zábradlí od líce fasády

m

3,30000

65 767CP004

D+M Úprava větracích otvorů, vč. dodání nové protidešťové
mřížky

ks

8,00000

67 767CP005

D+M skříň HUP, vč.dmtž původní

ks

1,00000

Prosím o specifikaci těchto položek bez toho nejsme schopni nacenit.“

Odpovědi zadavatele:
1. Záclony budou demontovány ve všech místnostech, ve kterých jsou v
současné době instalovány. Budou uloženy v objektu na místě stanoveném
investorem / provozovatelem objektu takovým způsobem, aby nedošlo k jejich
znečištění nebo znehodnocení během probíhajících prací.
V 1NP se vyskytují žaluzie ve stávající výkladcové stěně – tyto žaluzie budou
pouze demontovány, součástí nové výkladcové stěny jsou nové vnitřní
horizontální žaluzie (viz položka C09 ve výpisu výplní otvorů D.1.1.07).
V 2NP jsou záclony a garnýže (viz přiložené foto) ve všech oknech (kromě
střešních oken v hyg. zázemí – pozn. tyto střešní okna se nebudou vyměňovat)
včetně oken schodišťových. Počet a rozměry oken lze vyčíst z půdorysu
(D.1.1.02)

2. Vše dle projektové dokumentace, zejména v.č. D.1.1.07 Výpis výplní otvorů a
v.č. D.1.1.05 Pohledy – barevné řešení.

Okna nejsou opatřena žádným dekorem, ale přímo odstínem dle PD, tedy z
exteriéru „šedá“ (RAL 7000) a z interiéru „bílá“ (RAL 9010). Vnitřní parapety
„bílá“. Vše dle projektové dokumentace.
3. Dle projektové dokumentace, zejména v.č. D.1.1.04 Pohledy a D.1.1.05
Pohledy – barevné řešení. Tedy venkovní zábradlí na schodišti , ke hlavnímu
vstupu do 2.NP (podkroví), výšky 1,2 m a délky 4,445 m; odstín „šedá“ RAL
7000.
4. S odvozem se nepočítá, zůstane v bezprostřední blízkosti stavby, v zadní části,
pouze uložení – viz. pol.č.6, SO 02.
Pol.č. 4,5,6 se týkají okapového chodníku, jak je uvedeno v podrobném výkazu
výměr.
Pol.č. 63 – demontáž stávajících štítků, cedulí,…a montáž nových, materiál
plech, kotvení přes ETICS, dle výkresové části PD – detaily.
Cedule č.1: číslo popisné. rozměry 300/200
Cedule č.2: info/reklama obchodu rozměry 670/2480
Cedule č.3: informační cedule „Kulturní dům rozměry“ 300/600
Cedule č.4: informační cedule „obchod“ 300/600
Cedule č.5: informační cedule „nepovolaným vstup zakázán“ 300/600
Cedule č.6: informační cedule „kotelna“ 300/600
Pol.č.64 – předsazení/zkrácení stávajícího zábradlí u vstupu do prodejny – dva
kusy s výškou 1,1 m, tedy 2,2 m + v vstupu do patra 1x 1,1 m = 1,1 m; celkem
tedy 3,3 m.
Pol.č.65 – demontáž stávajících plechových mřížek 200/200 mm, dodávka a
montáž nových 200/200 mm, plast, v odstínu dle architektonického řešení.
Pol.č.67 – dmtž skříně plechové stávající 555/540/8200; dodávka a montáž
noví skříně na HUP ve stejných rozměrech, materiál plech.

B. Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek
na: 28. 12. 2016 do 9:00 hod.
Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek
(28. 12. 2016 v 9:00 hod.) v sídle osoby pověřené výkonem zadavatelských
činností.

