MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
Bytový podnik města Železného Brodu

DODATEČNÉ INFORMACE č.2
k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku

Výměna oken a zateplení Na Vápence čp. 752-757 Železný Brod
Identifikace zadavatele:
Zadavatel: Bytový podnik města Železného Brodu
Sídlo: Příčná 350, Železný Brod 468 22
IČ: 64669033
Jednající: Miloš Havlík – ředitel Bytového podniku

Zadavatel výše uvedené zakázky, Bytový podnik města Železného Brodu, tímto poskytuje
druhou dodatečnou informaci, spočívající v odpovědi na dotazy a opravě chyb v Zadávací
dokumentaci.
Dotaz č. 1/2:
Okna na schodišťových sestavách jsou s ohledem na výšku sestavy přes 4 patra navržena
ze systému, který umožňuje spolehlivě zajistit statiku spojů sestavy v celé šíři oken bez podpěry
okenní konstrukce na podesty schodišť a zároveň zajistí i bezpečnou dilataci po výšce sestavy
s ohledem na rozdílnou tepelnou roztažnost plastů a stavební betonové konstrukce domu.
Mohou uchazeči do oken na schodištích nabídnout rámovou profilaci s výztuhami tloušťky
1,5mm při současném splnění ostatních technických podmínek v zadávací dokumentaci , pokud
zajistí zpevnění konstrukce spojů a dilatací prostřednictvím řádně dimenzovaných výztuh a vše
doloží statickým výpočtem?
Odpověď na dotaz č. 1/2:
Okna ve schodišťových sestavách je možné dodat v rámové profilaci s výztuhami tloušťky
1,5mm za předpokladu splnění technických podmínek zadávací dokumentace a zajištění pevné
konstrukce spojů a dilatací řádně dimenzovanými výztuhami. Současně však zadavatel požaduje
tuto změnu doložit vyhovujícím statickým výpočtem.
Dotaz č. 2/2:
V technické zprávě a detailech oken v nástavbě a ostění je jasně definována a
požadována paropropustná zábrana zvenku a parozábrana zevnitř. Ve výkazu výměr nejsou tyto
položky nikde specifikovány, v díle 94 uvedena pouze položka "Montáž plastových oken
s vypěněním", bez uvedení těsnících pásek. Jsou pásky požadovány? Lze chápat poznámku
v pol. 94 "TZ, výkresová dokumentace" tak, že z názvu nevyplývá pouze "vypěnění" , ale
všechny související materiály dle TZ a výkresové dokumentace (detailů osazení oken) budou
do této položky oceněny?

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
Bytový podnik města Železného Brodu

Odpověď na dotaz č. 2/2:
Dle TZ a výkresové dokumentace (detail osazení oken) zadavatel požaduje osazení oken
včetně paropropustné zábrany zvenku a parozábrany zevnitř. Zadavatel požaduje ocenění
pol. 94 výkazu výměr včetně všech souvisejících materiálů dle TZ a výkresové dokumentace.
Dotaz č. 3/2:
Při porovnání položek č. 23 a 24 je podle našeho názoru rozpor při zahrnutí rozměru již
zatepleného jižního a severního průčelí.
Odpověď na dotaz č. 3/2:
Na základě upozornění byla zjištěna následující nesrovnalost v dokumentaci řešící
povrchové úpravy (již zatepleného) jižního a severního průčelí technologií stěrka, síť,
penetrace a omítka:
- ve výkazu výměr - pol.č.23 - omítka , jsou tyto plochy zahrnuty
- ve výkazu výměr - pol.č.24 - stěrka, síť, penetrace však tyto průčelní stěny zahrnuty nejsou.
Jedná se o plochu v rozsahu 1.640,18 m2. V souvislosti se záměrem zadavatele omezit
provádění víceprací a oceněný výkaz výměr je závaznou přílohou budoucí smlouvy o dílo, je
nutné provést přecenění v novém výkazu výměr u pol. č.24, který je dodatečně zveřejněn
současně s odpovědí na zveřejněné dotazy.
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 12. 6 .2014 v 10.00 hodin.

V Železném Brodě dne 6.6.2014

