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/ 107699 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 7. 7. 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 20. a 29. června 2022 vysvětluje, mění a doplňuje
zadávací dokumentaci následovně:
Dotaz / podnět dodavatele č. 1:
Rádi bychom požádali o nějakou bližší specifikaci těchto položek (viz níže):
78 764.1

Konstrukce klempířské

kus

1,00

129 767.4

Repase stáv. ocel. schodů,demontáž,oprava, nátěr,kotvení,doplňky,detaily

m2

2,90

130 767.5

Ochranný tahokov stěny,ocel,žár.pozink, kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2

120,90

131 767.6

Zástěna sprchového koutu,dveře,sklo,rám nerez, kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2

5,72

133 767.8

Odvodňovací žlab sprchy,nerez,mřížka, kotvení,doplňky,detaily,D+M

m

3,00

143 771575024RAA

Dlažba keramická protiskluzná, tmel flex,sokl,spárování vodotěsné

m2

11,89

122 766.4

Ostatní truhlářské výrobky, kotvení,doplňky,D+M

kus

1,00

Vyjádření zadavatele:
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí níže uvedené:
- k položce 78 – doplňkové klempířské konstrukce, oprava poškozených – obecné klempířské práce,
Pz plech o výměře 10 m2, klempíř stavební 40 hodin;
- k položce 129 – provedení prací dle stavební úpravy NS 110, výkres D-103;
- k položce 130 – provedení záklopu akustické předstěny dle popisu stavební úpravy NS115, výkres D-103
- k položce 131, 133 – provedení zástěny a odtokového žlábku/vpusti dle popisu stavební úpravy NS 124,
výkres D -101
- k položce 143 – keramická dlažba skladby F2, viz technické zpráva architektonicko stavební části,
odstavec 8. Dlažba běžného designu, 300/300, zajištění protiskluznosti pro sprchy;
- k položce 122 – jedná se o práce na truhlářských výrobcích, pevně spojených se stavbou spojené
s dokotvením, kompletací a uvedením do provozu.
Dotaz / podnět dodavatele č. 2:
Vzhledem k absenci výpisu prvků pro IO 01 – ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE rovněž žádáme o nějaké
bližší upřesnění předmětných položek v této části. Jedná se o specifikace ve smyslu rozměrů, materiálů
a detailů provedení. Zejména u položek (T-9011, T-9012, TP-5112, NP-0414, NP-0424).
(pol. T-9011) Dotazujeme se na rozměry zrcadla, a také informaci, zda je zrcadlo bezrámové/rámové případně
něčím atypické.
(T-9012) Specifikace WC setu, zda se jedná o set standardního provedení.
(pol. TP-5112) U výlevky by nás zajímal rozměr/hloubka a také specifikace nerezu (matný/lesklý).
(pol. NP-0424) U kuchyňské linky je v popisu uveden prostor pro podstav. chladničku. Má být v ceně zahrnuta
i chladnička samotná?
(pol. NP-0414) U pracovní linky je v popisu zmíněn prostor pro mrazák. Má být v ceně zahrnutý i tento mrazák?
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí níže uvedené:
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-

-

-

-

k položce T-9011 – zrcadlo 600/600, výklopné v nerezovém rámečku;
k položce T-9012 – komplet dovybavení každé toalety (K.09, K.07.1 a K.06): nerezový zásobník
na papírové utěrky, nerezový zásobník na toaletní papír, nerezový zásobník na tekuté mýdlo, nerezový
zásobník na dezinfekci, nerezový háček na stěnu, nerezové madlo na stěnu;
k položce TP-5112 – lisovaný 1-dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm
nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, možnost výškově
přenastavit nohy až o 20 mm, zadní límec, dvířka stolu posuvná, uzamykatelná, celonerezové provedení,
výztuže pracovní plochy nerez, tl. nerezového plechu pracovní desky 1,5 mm, rádiusové provedení dřezů,
vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti
zjištění místa tohoto napojení, volný prostor šířky 900 mm pod pracovní plochou pro možnou práci v sedě,
vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241, DIN W.Nr.1.4301,
ASTM AISI304;
k položce NP-0424 – všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické,
tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie
pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek
olepeny ABS hranou, dřez nerezový, horní skříňky plné (uzamykatelné), spodní skříňky plné
(1× s výsuvným košem, 1× zásuvky), skříňky světle šedé barvy. Elektronika není předmětem dodávky;
k položce NP-0414 – všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické,
tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie
pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek
olepeny ABS hranou, dřez nerezový, horní skříňky plné (uzamykatelné), spodní skříňky plné
(1× s výsuvným košem, 1× zásuvky), skříňky světle šedé barvy. Elektronika není předmětem dodávky.

Dotaz / podnět dodavatele č. 3:
Další připomínka směřuje k elektrice v rámci SO02. Chybí zde pro elektriku výkaz výměr a schází také
příslušná rekapitulační položka v listu rekapitulace zadávacího rozpočtu.
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele doplnil výkaz výměr (viz příloha tohoto dokumentu).
Dotaz / podnět dodavatele č. 4:
Dále bychom rádi požádali o specifikaci trapézového plechu v rámci ocelové konstrukce pro výtah.
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že požaduje plech T-35/ 0,7m.
Dotaz / podnět dodavatele č. 5:
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V půdorysu je akustický kryt mimo výtahovou šachtu půdorysně větší než v pohledu P1. Tážeme se, zda
budou v krytu mimo šachtu pouze 2 kondenzační jednotky tak, jak je zakresleno právě v pohledu P1.
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že kondenzační jednotky musí být umístěny v poměru 3+3, výrobky
zákrytů musí být provedeny dle stavební části.
Dotaz / podnět dodavatele č. 6:
V projektové dokumentaci SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor na v. č. D-101 Půdorys 1.NP-NS a v PBŘ
mají dveře ozn. D12 požární odolnost EW30DP3-C2, ale ve výkazu výměr v pol. č. 115 jsou dveře bez požární
odolnosti.
Uchazeč si dovoluje požádat o upřesnění, co platí, případně o provedení opravy výkazu výměr.

115 D/12

Dveře venkovní 1700/2310+770,prosklené,AL rám,
bezp.sklo,RAL,bezp.kování+zámek,doplňky,D+M

kus

1,00

.

Vyjádření zadavatele:
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že dotazovaná položka výkazu výměr je blíže specifikována v dalších
částech projektové dokumentace. Zadavatel tak potvrzuje, že dotčené dveře musí splňovat požadavek
na požární odolnost EW30DP3-C2.

3/4

Dotaz / podnět dodavatele č. 7:
Zadavatel uvedl ve vysvětlení, změně a doplnění zadávací dokumentace ze dne 3. 6. 2022, že všechny PVC
podlahy musí být antistatické.
Uchazeč si dovoluje požádat o upřesnění, zda PVC antistatické musí být také na podlahách v místnostech
K02-chodba, K03-sesterna, K06, K07.-wc, K08-kuchyně, K16-sklad, K17-chodba, K18-sklad, K22-chodba,
K23-krček, K24-výtah.
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že (s ohledem na umístěné přístrojové vybavení) všechny PVC podlahy
v dotazovaných místnostech musí mít antistatický povrch.
Dotaz / podnět dodavatele č. 8:
Ve výkazu výměr SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor rev. ze dne 20. 6. 2022 v pol. č. 120 O/1 Okno fasádní
1000/1500mm… a také na v. č. D.501.1 Výpis oken je chyba v celkovém počtu kusů, je uveden pouze 1 ks,
ale ve skutečnosti mají být 2 ks.
Uchazeč si dovoluje požádat o provedení opravy výkazu výměr.
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele přistoupil k úpravě výkazu výmět (viz příloha č. 1 tohoto
dokumentu).

MUDr. Ivo Rovný MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno

podepsal
Kateřina Digitálně
Kateřina Láníčková
2022.07.07
Láníčková Datum:
11:58:39 +02'00'

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

4/4

