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/ 103959 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 28. 6. 2022
Vysvětlení a změna 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 23. června 2022 vysvětluje a mění zadávací
dokumentaci následovně:
Dotaz / podnět dodavatele č. 1:
Ve výkazu výměr v listu SO 01 D.1.ARS je u p. č. 145 (Podlaha povlaková z PVC, antistatická, soklík) napsáno,
že v 1. PP bude 220,58 m2 antistatické PVC. Ve výkresu nového stavu 1. PP je však povrchová úprava podlahy
popsána v ploše 220,58 m2 jako betonová mazanina. Rádi bychom se zeptali, co tedy platí.
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele upravil dotčené půdorysy a výkaz výměr (viz příloha tohoto
dokumentu). Ve výkazu výměr byly chybně sečteny výměry, část ploch je se stěrkovou podlahou, část s PVC.
Dotaz / podnět dodavatele č. 2:
Dále bychom se chtěli dotázat na dekor (odstín atd.) vnitřních dveří (D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D15, D16).
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že dekor dveří požaduje světle šedý.
Dotaz / podnět dodavatele č. 3:
Dále bychom pro potřeby korektního nacenění rádi požádali o bližší informace k položce č. 4 v listu SO 01
D.1.ARS (Zesilující karbonové lamely, kotvení, doplňky, detaily).
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že dotazovaná položka a provedení úpravy jsou popsány na výkresech
v položce NS – 106. Zde je popsána kvalita, rozsah i způsob provedení a ochrany zesílení.
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