VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 27. 01. 2020
v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)
Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava – Poruba
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ:61989100
Název veřejné zakázky

Zateplení budovy menzy
Na základě požadavku dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24. 1. 2020 k výše uvedené
veřejné zakázce, zadávané v otevřeném podlimitním, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek
Z2020-000014, uveřejňuje zadavatel úplné znění žádosti včetně odpovědi.
Dotazy:

1)

V technické zprávě v části d.l l/Výplně otvorů je uvedeno „Okenní pásy jsou řešeny
jako hliníkový sloupko-příčkový systém se skrytými rámy otvíravých křídel". U
jednotlivých pozic oken tento požadavek není uveden. Trvá zadavatel na variantě
se skrytými rámy?

2)

V technické zprávě v části d.8/Vnější povrchové úpravy je navržena kombinace
povrchů Alucobond a fasádní systém Schüco. Musí dodavatel dodržet tyto systémy,
nebo je možno je nahradit jinými, se stejnými parametry?

3) Z projektové dokumentace lze v současném stupni zpracování vyčíst pouze rozměry
celých pozic hliníkových výplní čili stavebních otvorů. Pro úplné a správné ocenění
hliníkových výplní je však nutné specifikovat dílčí rozměry výplní u jednotlivých
polí (velikosti průhledných a neprůhledných částí, velikosti otvíravých částí, u dveří
velikosti jednotlivých křídel, nadsvětlíků, rozšiřovacích panelů ke krytí podhledů,
atd.).
Žádáme o upřesnění všech rozměrů výplní otvorů včetně dílčích rozměrů
jednotlivých částí hliníkových výrobků.

Odpovědi:
1) Zadavatel trvá na variantě se skrytými rámy dle projektové dokumentace.
2) Je možno nahradit jinými se stejnými nebo lepšími technickými vlastnostmi.

3) Hliníkové výplně otvorů jsou dokumentovány na výkresech H1, H2, H3 standardním
způsobem odpovídající projektu pro provedení stavby (nejedná se o dílenskou dokumentaci).
Z této úrovně dokumentace se běžně stanovuje cena.

V Ostravě dne 27. 1. 2020
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