Dodatečné informace č. 2
Veřejná zakázka
Zadavatel
Adresa:
IČO:

„Podpora rozvoje klíčových kompetencí a společného vzdělání
– ZŠ Kovářov – stavební práce“
Obec Kovářov
Kovářov 63, Kovářov, PSČ: 398 55
002 49 777

Zadavatel v souladu s podmínkami uvedenými o zadávání veřejných zakázek uveřejňuje
následující dodatečné informace na akci:
„Podpora rozvoje klíčových kompetencí a společného vzdělání – ZŠ Kovářov – stavební
práce“
Zadavatel obdržel dodatečné níže uvedené informace:
Dotaz účastníka č 1 – odpovědi zadavatele jsou vepsány modrou barvou:
Ve výkazech výměr chybí dodávka závěsných WC včetně sedátka – 3x invalidní a 6x
obyčejných, u montážního prvku pro WC chybí ovládací tlačítko. Jaké bude ovládací
tlačítko u invalidního WC – klasické nebo s oddáleným ovládáním.
Ve výkazu výměr byla doplněná dodávka závěsných WC včetně sedátka – 6x WC
obyčejné, 3x WC invalidní. Pro montážní prvky byla doplněna tlačítka - všechna
klasická 9 ks.
V kuchyňce bude provedena demontáž všech umyvadel tj. 4 ks. V dodávce umyvadel
chybí dodávka umyvadla do kuchyňky nebo jeho zpětná montáž pokud by mělo být
použito stávající.
Ve výkazu výměr byla doplněna dodávka nového umyvadla pro cvičnou kuchyňku.
Prosíme o upřesnění a doplnění výkazů.
Zadavatel upravil výkaz výměr.
Dotaz účastníka č 2 – odpovědi zadavatele jsou vepsány modrou barvou:
Dobrý den,
Prosím o zaslání následujících dotazů k VZ:
1. V technické zprávě a PD je pro zajištění bezbariérovosti ZŠ uvažováno s používáním
schodolezu. Ve VV toto zařízení není uvedeno. Bude dodávkou této akce?
Schodolez nebude součástí dodávky.
2. Otopná tělesa dle PD jsou uvažována s profilovanou plochou. Ve výkaze výměr jsou
uvedena tělesa s hladkou plochou - PLAN (kromě položky č. 111). Prosíme o
upřesnění jaká tělesa mají být použita.
Popis otopných těles byl ve výkazu výměr upraven podle projektové dokumentace –
tj. s profilovanou čelní plochou, zároveň byl v souladu s PD v jednotlivých položkách
upřesněn způsob napojení.
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3.

Dlažba rampy u krytého závětří je dle PD z dlažby typu TERACO. Ve výkaze výměr je
uvedena dlažba schodovka cihelná 300x240x14 mm. Tato dlažba se používá na okraj
schodu a ne na celou plochu. V případě požadavku na tuto dlažbu by musela k této
dlaždici být použita ještě obyčejná dlaždice.
Prosíme o upřesnění, jaká dlažba má být použita.
Dlažba bude použita v souladu s projektovou dokumentací tj. typ TERACO
s protiskluzovou úpravou. Byl opraven popis položky ve výkazu výměr.
Poznámka: u rampy se jedná o rekonstrukci vchodové části navazující na nové
terénní úpravy, přesné rozměry jednotlivých desek včetně jejich finální úpravy není
možné přesně specifikovat a budou řešeny na stavbě podle skutečnosti, v rozpočtu
jsou proto uvedeny souhrnně pod jednou položkou.

Zadavatel upravil výkaz výměr. Doplněné nebo opravované položky jsou označené barevně.

Na základě uveřejnění dodatečných informací se zadavatel rozhodl pro prodloužení lhůty
pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 26.02.2020 do 13:00 hod.

Termín otevírání obálek
Otevírání obálek proběhne dne 26.02.2020 od 13:00 hod.

V Kovářově dne 14.02.2020

Přílohy:
Příloha č. 1 – Opravený VV.xlsx

Digitálně podepsal

Ing. Michal Ing. Michal Novák
Datum: 2020.02.14
Novák
17:19:23 +01'00'

……………….................................………………………..
Pavel Hroch, starosta obce Kovářov
vz. Ing. Michal Novák, MINOS CB s.r.o.
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