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V Praze dne 28.11.2016 
 
 
 

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 23 
 
 
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 výkresu řezu skladba P3 neodpovídá výpisu skladby P3. Je rozpor ve výškách skladby. Navrhovaná 
stavební výška palubkové podlahy je 200mm, dle informací dodavatele sportovních povrchů je standardní 
výška plnohodnotné certifikované podlahy tohoto typu 50 až 100mm.  
Žádáme zadavatele o specifikaci a upřesnění skladby VLD s odpruženým roštěm a nášlapnou vrstvou 
podlahy včetně stavebních výšek, popřípadě udání referenčního řešení (technické parametry).  

Znění odpovědi 

Viz technická zpráva architektonicko-stavebního řešení – skladby podlah. Dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek nesmí být v zadávací dokumentaci nikde uváděny obchodní názvy, konkrétní výrobky ani výrobci. 

 

Otázka č. 2 

Znění dotazu 

V předané projektové dokumentaci není řešeno ukončení po obvodu sportovní podlahy (styk podlahy a 
stěny).  
Žádáme zadavatele o detail daného řešení (zakončení lištou, atp.). 

Znění odpovědi 

Ukončení podlahy bude řešeno v rámci prováděcí dokumentace s konkrétním dodavatelem podlahy. 
Podlaha musí být provedena dle požadavku akustické studie. 

 

Otázka č. 3 

Znění dotazu 

Dle informací dodavatele schodišťové plošiny jsou požadované rozměry 1400x900mm nestandardní 
(dodávají se například do nemocničních zařízení) a nedodávají se s automatickým, ale ručním sklápením. 
Standardní rozměry pro vozíčkáře jsou cca 1000x900 a 900x800, s automatickým sklápěním, které je 
vhodné pro školní zařízení.  



Trvá zadavatel na nadstandardním rozměru schodišťové plošiny s ručním sklápěním?  

Znění odpovědi 

Plošina bude využívána pouze omezeně vždy za přítomnosti dospělého. Z toho důvodu je ovládání vybaveno 
systémem omezeného užívání (karty/klíče). Plocha plošiny dle dodavatele. Rozměr 1400/900mm není pevně 

dán. 
 
 

Otázka č. 4 

Znění dotazu 

 
V DI č. 18 je odpověď na Otázku č. 1 naprosto nevyhovující. Položená otázka se týkala skladby zateplení 
objektu, konkrétně provětrávané fasády. V místě s obkladem bude tedy tepelná izolace v tl. 150 mm nebo 
160 mm? Uchazeč si má sám zvolit tloušťku tepelného izolantu? Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou 
soutěž, důrazně žádáme zadavatele o konkrétní a odbornou technickou specifikaci řešení provětrávané 
fasády (například výkresy detailů), uvedení přesné a konkrétní skladby včetně tloušťky a navržených 
materiálů a zanesení tohoto řešení do projektové dokumentace. Vzhledem k objemu a ekonomické 
nákladnosti provětrávané fasády mohou rozdíly v jejím nacenění výrazně ovlivnit konečné nabídky. Za 
technický detail daného řešení nelze považovat ten, použitý v DI č. 5 a v odpovědích č. 7 – tento detail si 
uchazeč sám může najít na internetu.  
 

Znění odpovědi 

Tepelná izolace 150mm(minerální vatou (λ=0,036 W/m.K), vzduchová mezera 40mm, fasádní obklad 
10mm(Fasádní deska Cetris-probarvená (RAL 6027/6034 dle vzorkování) 
Detailní provedení bude řešeno v rámci prováděcí dokumentace s konkrétním dodavatelem fasády (kotvení, 
spáry, ukončující profily,….). 

 

Otázka č. 5 

Znění dotazu 

V DI č. 19 otázka č. 1 řeší provedení provětrávané fasády. Ve výkaze výměr je v popisu uveden referenční 
vzor Fundermax 0620, ačkoliv položka se týká fasádních desek Cetris. Z dříve uveřejněných odpovědí 
zadavatele v dodatečných informací výplývá, že obkladový material bude z desek HPL (viz. DI č. 5). Zcela 
zarážející je tedy odpověď, že zadavatel požaduje fasádní obklad Cetris barevný ve vzoru Fundermax 0620. 
Jde zcela o rozdílné výrobky, dokonce od jiných výrobců. Nemluvě o tom, že celosvětovým standardem 
barevných odstínů je vzorník barev RAL, ne výrobky společnosti Fundermax. Důrazně žádáme zadavatele o 
zcela konkrétní a odbornou specifikaci provětrávané fasády včetně detailů, ve kterých nebude kombinace 2 
materiálově a cenově zcela odlišných obkladových materiálů a o přesné a odborné formulování svých 
odpovědí a požadavků.  

Znění odpovědi 

Na provětrávanou fasádu budou použity probarvené desky Cetris – odstín bude odsouhlasen architektem 
(RAL 6027/6034 dle vzorkování). Detaily budou řešeny v rámci prováděcí dokumentace s konkrétním 
dodavatelem(kotvení, spáry, ukončující profily,….).. 

 
 

Otázka č. 6 

Znění dotazu 

V technické zprávě PO, která byla přílohou DI č. 7 je na straně 25 uvedeno následující: 
,,Dveře a okna v obvodové stěně požárního úseku, vedoucí do anglického dvorce, budou vybaveny 
zařízením, které je na pokyn ústředny EPS otevře do 10 sec od signalizace vzniku požáru.,, 
Dle informací od dodavatele výplní otvorů není možné technicky zajistit takto krátký časový limit.  
Trvá zadavatel na splnění tohoto časového limitu?  



Znění odpovědi 

Požadavek na otevření dveří a oken do anglického dvorce je navržen z těchto důvodů: 
- šatna v suterénu je dle ČSN 730831 shromažďovacím prostorem, ze kterého musí vést minimálně tři 
únikové východy. Dva východy povedou do chráněných únikových cest, třetí východ - do anglického dvorce. 
Předpokládá se, že vstup do anglického dvorce bude zabezpečen tak, že nebude při běžném provozu školy 
použitelný. Dle čl.5.3.6.1 ČSN 730810 se takový východ musí otevřít do 10 sec od signalizace vzniku požáru. 
- aby nemuselo být v šatně instalováno samočinné odvětrávací zařízení (SOZ), musí být z tohoto prostoru 
zajištěn přirozený odvod zplodin hoření ve smyslu poznámky k čl. 6.6.11 ČSN 730802. Z tohoto důvodu musí 
být technickým zařízením zajištěno otevření všech oken a dveří v daném  čase od signalizace vzniku požáru. 

 
 
 

 

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

tel. 224 318 907 
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