FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
ŘEDITELSTVÍ

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

Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 652 697 05

Naše zn.: 2022/ / 93977 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 10. 6. 2022
Vysvětlení 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 8. června 2022 vysvětluje a doplňuje zadávací
dokumentaci následovně:
Dotaz / podnět dodavatele č. 1:
Uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor chybí položka pro vnitřní
čistící zónu v prostoru zádveří K.01.

Dovolujeme si požádat o provedení kontroly a případně o doplnění položky do výkazu výměr.
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele doplňuje výkaz výměr o samostatnou položku pro vnitřní
kobercovou čistící zónu (viz příloha č. 1 tohoto dokumentu).
Dotaz / podnět dodavatele č. 2:
Ve výkazu výměr rev (1), SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor jsou v odd. 767 Zámečnické konstrukce,
pol. č. 124,125. K těmto položkám není uveden výpočet výkazu výměr.
Uchazeč si dovoluje požádat o upřesnění, které konkrétní zámečnické konstrukce / výrobky mají být v těchto
položkách oceněné.
124 767995101R00

Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg

kg

350,00

125 767995102R00

Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg

kg

450,00

.

Vyjádření zadavatele:
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že se jedná o kotevní materiál v podobě kovových kotev, konzol a roštů
ze systémových prvků v daných součtových hmotnostech.
Dotaz / podnět dodavatele č. 3:
Ve výkazu výměr rev (1), SO 02 Přístavba výtahu jsou v odd. 767 Zámečnické konstrukce, pol. č. 79, 80.
K těmto položkám není uveden výpočet výkazu výměr.
Uchazeč si dovoluje požádat o upřesnění, které konkrétní zámečnické konstrukce/výrobky mají být v těchto
položkách oceněné.
79 767995102R00

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg

kg

150,00

80 767995103R00

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg

kg

250,00
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Vyjádření zadavatele:
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že se jedná o kotevní materiál v podobě kovových kotev, konzol a roštů
ze systémových prvků v daných součtových hmotnostech.
Dotaz / podnět dodavatele č. 4:
Ve výkazu výměr SO01 d.1.4.5 ZTI je v pol. č. 11 Bezvýkopová obnova – sycený…5m, ale dle PD
v. č. D.1.4.5.2 má být bezvýkopové technologie cca 13 m.
Uchazeč si dovoluje požádat u upřesnění, co platí, případně o provedení opravy výkazu výměr.
11 110007R

Bezvýkopová obnova – sycený bezešvý rukávec BRAWO DN 100-150

m

5,00

.
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že platí hodnota uvedená ve výkazu výměr, tj. 5 m. Celý úsek sice má
cca 13 bm, provedení vložky je však dle průzkumu třeba jen na max. 5 m délky.

MUDr. Ivo Rovný MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno

podepsal
Kateřina Digitálně
Kateřina Láníčková
2022.06.10
Láníčková Datum:
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Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel.: 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz
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