Dodatečné informace
Dotaz 1:
Díl 799 Požární ucpávky - prosíme o upřesnění parametrů jednotlivých položek, dle aktuální
podkladů nelze jednotlivé položky ocenit.
pol. 272 Protipožární pěna - spray - jen materiál?
pol. 273 Protipožární vložky PTV1 - rozměr, odolnost?
pol. 274 Kabel. ucpávky protipožární - rozměr, odolnost?
pol. 275 Protipožární trubní ucpávky - jaké potrubí (plast, kov, chlazení, ...), odolnost?
pol. 276 Těsnění par mont. pěnou - těsnění čeho čím, odolnost?
Odpověď:
Jednotlivé profese si řeší protipožární ucpávky svých prostupů samostatně. Tyto
položky jsou uvedeny jako rezervní, pro případ opomenutí dotčené profese. Dodávka
dle skutečné situace.

Dotaz 2:
Díl 790 Ostatní (pol. 265 - 270) - u položek oddílu nejsou uvedeny materiály, ze kterých mají
být tabulky vyrobeny, případně jak mají vypadat (potisk). Prosíme o upřesnění, v této fázi
nelze řádně ocenit.
Odpověď:
Viz příloha dodatečných informací.
Tabulky by měly odpovídat standardu nemocnice, musejí být před realizací
odsouhlaseny s uživatelem.
Tyto tabulky neodpovídají sexuologickým ambulancím, posílám jenom pro představu,
jak by orientační systém měl vypadat.

Dotaz 3:
Pol. 110 Rezerva na detaily konstrukcí - "během stavby vzniknou možné vícepráce spojené s
odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, nacení každý účastník výběrového řízení tuto
položku ve výši 95 000 Kč." - co když během realizace vzniknou vícepráce, které přesáhnou
výši 95 000 Kč. Jak bude zadavatel řešit tuto možnost?
Odpověď:
Vícepráce by neměly nastat. Případné vícepráce se budou odsouhlasovat s
investorem na kontrolních dnech.
Dotaz 4:
Pol. 176 Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové (4 ks) a pol. 177 Sdružení dvou skříní s
mezistěnou (4 ks). Ve výpise prvků jsme našli pouze vestavěné skříně, které mají své vlastní
položky (pol. 188 a 189). Prosíme o sdělení o jaké truhlářské výrobky se jedná? Z položek
není zřejmé jestli se jedná pouze o montáž, jaké jsou rozměry prvků. Případně prosíme o
odkaz na část PD, kde se zmiňované položky nacházejí.

Odpověď:
Položka 176 je pouze montáž skříně pro položky 188 a 189, které jsou jenom dodávka.
Položka 177, je pro případ, že nastane situace a bude se muset použít nějaký mezikus,
nebo že bude dodavatel skříně dodávat skříň ze dvou kusů a budou se muset
smontovat k sobě.
Dotaz 5:
Pol. 219 Úprava stáv. nosné kce copilit. stěny, komplet dle popisu Zs/1 a pol. 220 Úprava
stáv. nosné kce copilit. stěny, komplet dle popisu Zs/2 - ve výpise zámečnických prvků je
pouze popis jakým by úprava stávajících konstrukcí měla proběhnout, chybí předpokládaná
výměra plochy, která by se měla takto upravit. Z výkresů půdorysů je zřejmé, protože se
konstrukce nachází ve více podlažích. Prosíme o sdělení výměr ploch obou zmiňovaných
konstrukcí.
Odpověď:
Položky jsou v 1.NP (Zs/1, Zs/2) a v patrech 3.NP a 4.NP (Zs/1) a v 10.NP (Zs/2).
Kopilitové lamely jsou přes celou budovu průběžné a v každém patře mají ocelový
rám, který se musí v dotčených patrech upravit podle těchto položek. Tj. oškrábat a
natřít a seřídit otevíravý pás oken, který je vždy pod stropem. Posílám v příloze ještě
fotku, pro lepší představu. Plocha je těžko určitelná, je na zvážení každého, jak upraví
stávající rámy v návaznosti na novou dispozici.
Dotaz 6:
Pol. 277 Výtah - evakuační výtah s parametry pro imobilní V1, komplet D+M - v popise
položky "přesný popis viz. techn. specifikace" - v PD jsme bohužel přesnou specifikaci
výtahu nenašli, prosíme o jeho zaslání nebo alespoň odkaz na část PD, kde se nachází.
Odpověď:
Viz souhrnná technická zpráva.
Rekonstrukce výtahů
Přístup do nového ambulantního provozu bude umožněn samostatným vstupem z nové
vstupní haly v 1.NP pro pacienty v návaznosti na nově zrekonstruovaný evakuační výtah
V1 s parametry pro imobilní osoby. Tento výtah bude v případě potřeby sloužit i pro evakuaci
osob z vyšších podlaží. Obě podlaží jsou navíc propojena stávajícím schodištěm. Součástí
rekonstrukce bude v případě dostatečných investičních prostředků i rekonstrukce druhého
stávajícího výtahu V2, určeného ale pouze výhradně pro ubytované hosty.
O rekonstrukci druhého výtahu v rámci této akce bude rozhodnuto před vlastní
realizací dle celkových investičních nákladů uvažované rekonstrukce z výběrového řízení
vzhledem k předpokládaným finančním prostředkům investora na tuto rekonstrukci
vyčleněným. Rekonstrukce tohoto výtahu pravděpodobně proběhne jako samostatná
investiční akce navazující na tuto rekonstrukci.
Evakuační výtah s parametry pro imobilní osoby – V1
Zrekonstruovaný evakuační výtah bude vybaven čtečkou karet pro ubytované hosty, pacienti
bez čteček budou mít přístup pouze do ambulantní části ve 3.NP a 4.NP. Výtah nebude
jezdit do 1.PP ani do 2.NP, kde je instalační podlaží.
Parametry výtahu:
Velikost zrekonstruované šachty- š x hl ......................................................................
2000x1500 mm

Velikost kabiny – š x hl .............................................................................................
1450x1250 mm
Výtahové dveře – automat ...........................................................................................
900/2000 mm
Požární odolnost dveří ................................................................................................... EW
30/DP1
Vzdálenost od horní stanice po strop šachty ......................................................................
3000 mm
Nosnost ............................................................................................................................... 700
kg
Rychlost ............................................................................................................................. 1,0
m/s
Počet
nástupních
stanic
................................................................................................................ 8
Druhý stávající zrekonstruovaný výtah – V2
Zrekonstruovaný výtah bude taktéž vybaven čtečkou karet pro ubytované hosty, pacienti bez
čteček nebudou mít možnost tento výtah používat. Výtah bude jezdit od 1.PP do 9.NP včetně
instalačního podlaží. Rekonstrukce tohoto výtahu pravděpodobně proběhne jako
samostatná investiční akce navazující na tuto rekonstrukci.
Parametry výtahu:
Velikost stávající šachty- š x hl ..................................................................................
1500x1200 mm
Velikost kabiny – š x hl ...............................................................................................
1050x940 mm
Výtahové dveře – automat ...........................................................................................
800/2000 mm
Požární odolnost dveří ................................................................................................... EW
30/DP1
Vzdálenost od horní stanice po strop šachty ......................................................................
3000 mm
Nosnost ......................................................................................................................... cca
350 kg
Rychlost ............................................................................................................................. 1,0
m/s
Počet
nástupních
stanic
.............................................................................................................. 10

Dotaz 7:
Zdravotnická technologie - v PD jsme nenašli geometrické řešení pracovních linek. V
barevném řešení je pouze výškové řešení, ale ne jak mají být skříňky řešeny po délce. V
popisu prvků nejsou uvedeny rozměry nerezových dřezů a vestavěných umyvadel. Ve
všeobecném popise prvků se píše o prosklených dvířkách skříněk - mají být všechna dvířka
prosklená? Kolik polic mají mít jednotlivé skříňky? "Skříňky dle požadavku uzamykatelné" mají být jednotlivé skříňky uzamykatelné?

Odpověď:
Prosklené skříňky uvažovat u pracovních linek vždy z celkového počtu dané sestavy
1/2 prosklených a 1/2 plných. V případě, že vychází lichý počet skříněk, tak uvažovat o
jednu prosklenou skříňku více než plných skříněk.
Police ve skříňkách uvažovat alespoň dvě v horních skříňkách a jednu ve skříňkách
spodních.
Ano, jednotlivé skříňky uvažovat uzamykatelné.

Dotaz 8:
Soupisy prací - rozpočet D2.01.01-S (soupis prací pro zdravotnickou technologii) - výkaz
výměr neobsahuje žádné vzorce. Prosíme o zaslání "zavzorcovaného" výkazu výměr.
Odpověď:
"Zavzorcování" souboru excel proveďte dle Vašich potřeb sami.

Součástí dodatečných informací je příloha zveřejněná na profilu zadavatele.

