Dodatečné informace
Dotaz 1:
Díl 799 Požární ucpávky - prosíme o upřesnění parametrů jednotlivých položek, dle
aktuálních 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?
zadavatel Odpověděl takto:
Jednotlivé profese si řeší protipožární ucpávky svých prostupů samostatně. Tyto položky
jsou uvedeny jako rezervní, pro případ opomenutí dotčené profese. Dodávka dle skutečné
situace.
Žádáme tímto o poskytnutí dodatečné informace:
Uvádíte, že v dílu 799 Požární ucpávky - jsou položky uvedeny jako rezervní a mají
být dodávány pouze v případě, pokud chybí v dotčených profesích.
Dle kontroly rozpočtů řemesla ZTI, VZT a elektro požární ucpávky obsahují, pouze ÚT nemá
svoje požární ucpávky.
Žádáme v zájmu zachování transparentnosti výběrového řízení, aby zadavatel vypustil z
výše uvedené části výkazu výměr pro díl 799 požární ucpávky, které se netýkají ÚT.
Rovněž žádáme zadavatele o to, aby doplnil a sdělil uchazečům technické parametry
požárních ucpávek ÚT (které budou oceněny v dílu 799) tak, aby bylo možné jednotlivé
položky ocenit, neboť v současné podobě to možné není.

Odpověď:
Jednotlivé profese si řeší protipožární ucpávky svých prostupů samostatně, ÚT žádné
požární ucpávky nepožaduje. Tyto položky jsou uvedeny jako rezervní v tom případě,
že se po odkrytí objeví nepředvídaný původní prostup, který v rámci projektu není
řešen. Dodávka dle skutečné situace.
Dotaz 2:
Rozpočet D1.01.01-S Soupis prací + VON - v rozpočtu nejsou propojeny jednotlivé listy mezi
sebou. Při vyplnění položek v jednotlivých listech, se vyplnění nepromítne v rekapitulačních a
ani v krycích listech. Prosíme o zaslání opravených (propojených) výkazů
(či případně svolení jednotlivé vzorce doplnit).
Odpověď:
Tento soupis není propojen. Jednotlivé vzorce lze doplnit.

Dotaz 3:
Dobrý den,
v kvalifikační dokumentaci v profesních kvalifikačních předpokladech je uveden požadavek
na autorizaci v oboru pozemní stavby, u požadavků stavbyvedoucího autorizace zmíněna
není. Máme to tedy chápat, že zadavatel netrvá na autorizovaném stavbyvedoucím?

Odpověď:
Zadavatel nepožaduje pro splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst.
3 písmene c) zákona autorizovaného stavbyvedoucího.
Zhotovitel je však, dle požadavku ve vzoru smlouvy (čl. VIII.14), povinen pověřit
autorizovanou osobu výkonem dozoru nad provedením díla.

