FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
ŘEDITELSTVÍ
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 652 697 05

MUDr. Ivo Rovný, MBA
Sekretariát:
Tel.: 532 232 000

Naše zn.: 2022/ 91549 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 7. 6. 2022
Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace
Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „zadavatel“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno
– Rekonstrukce prostor JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství“ (dále jen „veřejná zakázka“) tímto
v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v návaznosti
na níže uvedené dotazy a podněty dodavatele ze dne 2. června 2022 vysvětluje, mění a doplňuje zadávací
dokumentaci následovně:
Dotaz / podnět dodavatele č. 1:
Uchazeč se domnívá, že v projektové dokumentaci SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor, ve v. č. D-501 Výpis
V zadávací projektové dokumentaci v SO01, Silnoproud, je nekompletní v. č. D.1.4.1.7 Rozvaděč RIP1, chybí
část schématu rozvaděče. Uchazeč si dovoluje požádat o zaslání kompletního schématu rozvaděče.
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Vyjádření zadavatele:
Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele přílohou tohoto dokumentu uvádí správně vyexportovaný
výkres. Nejsou prováděny žádné technické změny.
Dotaz / podnět dodavatele č. 2:
Ve výkazu výměr SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor je pol. č. 17 Strop montovaný z ocelových nosníků…
17 411160010RAC

Strop montovaný z ocelových nosníků, dodání a osazení I č.18, vč.
pororoštů PZ
1.PP:68

m2

68,00
68,00

1.NP:

Uchazeč si dovoluje požádat o bližší specifikaci výše uvedené položky, především délky nosníků, rozpětí, typ
pororoštů a kde je v PD úprava stropu řešena/zakreslena.
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že kompletní řešení stropní konstrukce je zřejmé z výkresu
architektonicko – stavební části, půdorysu 2.S s označením D-105. Na výkrese je zakresleno rozmístění
nosníků u výměra celého řešeného stropu. Ve stavební úpravě NS 105 je popis provedení. Nosníky budou
osazeny shodně se stávajícím stavem formou 2*U200 svařených stojinou k sobě.
Dotaz / podnět dodavatele č. 3:
Uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor v pol. č. 128 Vnitřní okenní
rolety je chybné množství. Ve výkazu výměr jsou uvedené nesprávné rozměry oken, ve kterých mají být rolety.
V zadávací projektové dokumentaci v půdorysu 1. NP mají okna výšku 1,1 m, ale dle pohledů mají mít výšku
2,0 m / 1,5 m.
Dovolujeme si požádat o provedení kontroly a opravy projektové dokumentace a zároveň i o opravu výkazu
výměr.
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele přílohou tohoto dokumentu uvádí opravený výkaz výměr
s upravenou položkou výměry rolet.
S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno

podepsal
Kateřina Digitálně
Kateřina Láníčková
2022.06.07
Láníčková Datum:
14:08:50 +02'00'

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel.: 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz
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