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V Praze dne 6.12.2016 
 

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 34 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací 
dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky: 
 

Název zadavatele: Městská část Praha – Čakovice 

Sídlo zadavatele: Nám. 25.března 121/1, Praha 9 – Čakovice, PSČ 196 00 

Název veřejné zakázky: 
Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště 

 při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

 

Otázka č. 1 

Znění dotazu 

Ve výkazu výměr je v oddíle ,,Konstrukce suché výstavby,, v položkách předsazených stěn, na které jsou 
osazeny prvky ZTI (např. WC, umyvadlo) navrženo jednoplášťové osazení SDK desek. Pro zachování 
požadovaných garancí je nutné provést opláštění dvakrát deskou GKB 12,5 mm. Navržená konstrukce SDK 
uvedená ve VV sice bude fungovat, ale je příliš slabá a pružná. V případě WC, popřípadě svislém zatížení 
umyvadla, bude docházet k propružení SDK kce a tím pádem bude docházet k odpadávání obkladů 
(ověřeno praxí na jiných instalacích).  
Prosíme o kontrolu a posouzení SDK kcí.  

Znění odpovědi 

Prvky ZTI mají vlastní nosnou konstrukci - montážní prvek (uveden ve VV).  
Pro obklad stěny je jednoplášťový SDK dostačující. 

 

Otázka č. 2 

Znění dotazu 

Prostorová akustika – skladba SDK – TR: chybí detail štěrbiny a její množství a také tloušťka navržené 
izolace nad SDK podhled.  
Žádáme o doplnění a upřesnění.  

Znění odpovědi 

Provedení SDK-TR jakožto nízkofrekvenčního rezonátoru souvisí s požadovanou funkčností akustického 
prvku, což je definováno specifikovaným požadavkem na činitel zvukové pohltivosti v oktávovém pásmu 125 
Hz: α ≥ 0,6. Funkčnost je určena tlumením a rezonanční frekvencí danou definovaným objemem a rozměry 
štěrbiny. Více různých konstrukčních řešení rezonátoru může vést k požadované funkčnosti, proto rozměry a 
tlumení nejsou přesně definovány a vlastní provedení je na dodavateli. Striktně daný je vzhled a akustická 
funkčnost.   

 
 
 

Ing. Jitka Ulrychová 
Veřejné zakázky s.r.o. 
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