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V Praze dne 8.11.2016 
 
 
 

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 13 
 
 
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 

Žádáme zadavatele o upřesnění zadání oken. V PD je specifikováno dvojsklo s parametrem U=1,1. Žádáme 
o nahrazení navrženého dvojskla za trojsklo, abychom mohli garantovat požadované technické parametry 
U=1,1.  

Znění odpovědi 

Předpokládají se výrobky s izolačním dvojsklem, kde tvoří vnitřní tabuli sklo s nízkou emisivitou. Na povrch 
skla je nanesena velice tenká, několik atomů silná vrstva oxidu kovu, obvykle bizmutu. Tato vrstvička má 
schopnost odrážet infračervené záření, tedy teplo, které je normálně vyzařováno okny ven do prostoru, zpět 
dovnitř budovy nebo místností. Dutina mezi skly je navíc vyplněna izolujícím plynem argonem, v tomto 
případě je Ug = 1,1 W/m2K. 

 

Otázka č. 2 

Znění dotazu 

Předaný výkaz výměr obj.10 – Vnější rozvody ZTI neodpovídá vyhlášce 230/2012 Sb, §6 a §7. Dle této 
vyhlášky musí být jasně uveden postup výpočtu celkové výměry s odkazem na předanou dokumentaci. Dále 
chybí přesun hmot, odvoz suti vč. poplatku, hloubení retenční nádrže, montáže potrubí. Žádáme zadavatele 
o opravu předaného výkazu výměr tak, aby byl v souladu s citovanou vyhláškou a s pravidly rozpočtování. 
(samostatně montáže potrubí, podkladní betony apod) 

Znění odpovědi 

Postup výpočtu celkové výměry - odečteno z AutoCADu / PD  
-přesun hmot - položky ve VV - "Vodorovné přemístění výkopku do 5km" a "Hloubení rýh ... s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3m od podélné osy"  
-odvoz suti včetně poplatku - položky ve VV - "nakládání na dopravní prostředek" + "uložení na skládku vč. 
poplatku" + "Vodorovné přemístění výkopku do 5km"  
-hloubení retenční nádrže - je provedeno v rámci HTU, není součástí obj.10, uvedeno ve VV jako poznámka 
u daného SO (týká se SO.05, SO.12)  
 



-montáž potrubí - uváděné délky potrubí jsou včetně montáže, viz popis dané kapitoly "Potrubí a tvarovky 
včetně pokládky ..." (=montáže)  
-podkladní beton - součást obetonování potrubí - v položce K8.1 část SO.05 a K8.2 část SO.06 

 

Otázka č. 3 

Znění dotazu 

Žádáme zadavatele o upřesnění pol. č. 51 a č. 52 ZTI – dimenze, výtlak, uvedení ref. výrobku, pol. č. 44.2, 
45.2, 46.1 – průtok, ochrana opaření, uvedení ref. výrobku. Dále žádáme o jasnou specifikaci pol. č. 47.1, 
52.1 a 53.1. 

Znění odpovědi 

pol. 51 - výtlak d40 (uvedeno ve výkresová části PD), přítok DN100, výtlak na výšku patra - min. 5,0m, ve 
specifikacích výrobce nutné aby byla vyjmenována v připojovaných ZP výlevka. Konkrétní typ nelze s 
ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek uvést  
 
pol. 52 - výtlak d40/d50 (dle konkrétního výrobku, uvedeno ve výkresová části PD), kalové čerpadlo, výtlak 
na výšku patra - min. 5,0m, ve specifikacích výrobce nutné aby umožňovalo čerpaní horké vody (>90°C), 
konkrétní typ nelze s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek uvést  
 
pol. 44.2, pol. 45.2, pol. 46.1 - Jedná se o směšovací ventil s ochranou proti opaření, výrobci průtok 
nespecifkují, rozhodující je profil (DN) ventilu, konkrétní typ nelze s ohledem na zákon o zadávání veřejných 
zakázek uvést  
 
pol. 47.1 - Revizní dvířka jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace ZTI, včetně přibližných rozměrů. 
Konkrétní rozměry budou upřesněny ve spárořezu i s ohledem na podkladní rastr konstrukcí. Revizní dvířka 
jsou specifikována v kanalizaci (jsou společná), položky 24.1-30  
 
pol. 52.1 - systémový prostup tvořený pažnicí (vloženo do bednění) a svěrnými těsnícími prstenci, konkrétní 
typ nelze s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek uvést  
 
pol. 53.1 - viz požární zpráva, u vodovodního potrubí se obecně předpokládá pouze stavební zapravení, u 
potrubí >50mm budou použity manžety umístěně do konstrukce (manžeta je okolo potrubí v konstrukci, 
nikoliv nasazena zvenku, poloha štítku a rozsha použití manžet viz výkresová část. Manžety jsou 
speficikovany společně s manžetami na kanalizaci (položka 53). Konkrétní typ nelze s ohledem na zákon o 
zadávání veřejných zakázek uvést. 

 

Otázka č. 4 

Znění dotazu 

Žádáme zadavatele o upřesnění zaslaného výkazu výměr. V původním vv. byla fasáda popsána jako desky 
HPL (referenční vzor Fundermax 0620 tl. 8 mm) viz pol. 90, 92 a 94. V zaslaném novém vv. je uveden 
material Cetris barevný??? viz položky 358, 359 a 360 (které nahradily pol. 90, 92 a 94) nicméně v 
poznámce k položkám je opět uvedeno (referenční vzor Fundermax 0620). V dodatečné informaci č. 5 
odpovědi č. 7 je uvedeno, že podhled fasády ,,j,, bude proveden z HPL. Žádáme proto o upřesnění, jaký 
material máme ocenit.  

Znění odpovědi 

desky HPL - referenční vzor Fundermax 0620 

 

Otázka č. 5 

Znění dotazu 

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o podkladní rošt (zámečnickou podkonstrukci) pro obklad HPL 
stěna pod schodištěm v 1 PP viz dodatečná informace č. 5 odpověď č. 11. Desky HPL nelze v žádném 
případě lepit na jádrovou omítku z toho důvodu, že desky HPL mají pnutí a došlo by k odtržení omítky. Desky 
musí být instalovány na podkladní rošt, který může být ukotven přes omítku do zdiva Skladba takového roštu 



je cca 30 mm.  

Znění odpovědi 

viz pol 215 

 

Otázka č. 6 

Znění dotazu 

Žádáme zadavatele o upřesnění odpovědi č. 12 dodatečné informace č. 5, zda je možno nosný rošt obkladu 
z desek HPL na podhled schodiště v interiéru upevnit na ocelovou konstrukci schodiště pomocí samořezných 
šroubů nebo nýtů? Umožňuje toto konstrukce ocelového schodiště? 

Znění odpovědi 

Na konstrukci schodiště je počítáno s obkladem již ve statickém výpočtu. Ocelová konstrukce umožňuje 
upevnění roštu. 

 

Otázka č. 7 

Znění dotazu 

Na základě těchto skutečností žádáme zadavatele o přiměřené posunutí termínu odevzdání nabídky (§40 
odst. 3 ZVZ).  

Znění odpovědi 

Zadavatel v souvislosti s odpověďmi na dotazy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 7.12.2016 do 
11:00 hod. 
Současně zadavatel sděluje, že otevírání obálek proběhne dne 7.12.2016 v 11:05 hod., místo otevírání 
obálek se nemění. 
 

 
 

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

tel. 224 318 907 
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