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DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 19. 9. 2012 

EVIDENČNÍ ČÍSLO 27 - 2012 

 

ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ 

„Regenerace panelového sídliště Vaněčkova - I. etapa“ 

 

1. Základní údaje o zadavateli: 

Název: Město Železný Brod 

Zastoupený: André Jakubička, starosta města 

Sídlo: Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 

IČ: 00262633 

Kontaktní osoba ve věcech 

podání nabídky a obsahu 

zadávací dokumentace:   

jméno: Ing. Daniel Mach, odbor územního plánování 

a regionálního rozvoje  

tel.: 483 333 966, 606 179 334 

e-mail: d.mach@zelbrod.cz  

 

2. Dotazy a odpovědi: 

Ke dni 13.9.2012 byly položeny následující dotazy : 

 

1) V položce 58 výkazu výměr je vykázán materiál na schodišťové stupně Best Uriko 

v množství 622 m2, což je zřejmě překlep. Můžete sdělit správnou výměru této položky?  

Odpověď zní: Podle přeměření z dokumentace a srovnání dalších položek výkazu se jedná 

o mylný údaj. Dlažba Best Uriko v položce 58 výkazu je určena pouze pro stavbu 

schodišťových stupňů, tedy jako výplň mezi palisády. Přeměření této plochy činí pouze 

7,5 m2. 

 

2) Ve výkazu výměr jsou v oddíle Veřejné osvětlení vykázány jako elektromontážní materiál 

svítidla venkovní výbojková 70W jako na náměstí a stožár veřejného osvětlení bezpaticový 

4m jako na náměstí.  Žádáme o upřesnění o jaký typ se jedná, a to jak o svítidla tak 

o stožáry.  

Odpověď zní: V rámci centra města Železný Brod a navazujících ulic Vaněčkova a Jiráskovo 

nábřeží jsou požívána svítidla a sloupy veřejného osvětlení společnosti iGuzzini, systém 

venkovního osvětlení Mono.  

Jako svítidla budou požita výbojková sodíková svítidla 70W dle výkazu výměr, kdytem je 

koule o průměru 400 mm z mléčného skla. 

Sloupy jsou používány pozinkované ocelové s akrylátovým nátěrem v barvě černé. Sloup 

má délku 4,0 m nad terénem a 0,6 m pod terénem, je bezpaticový a dvoustupňový. Průměr 

spodního stupně sloupu je 89 mm, průměr vrchní části sloupu je 60 mm.   
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3) Ve výkazu výměr je v oddíle práce a dodávky M položka č. 86 R-21M D+M veřejného 

osvětlení. Samostatný výkaz není přiložen. Jedná se souhrn za položky v oddíle Veřejné 

osvětlení? Pokud ano, je zřejmě chybně zadaný součtový vzorec v rekapitulaci rozpočtu, 

kde jsou položky sečteny 2x. Obdobně je nesrovnalost v položce č. 87 R-21M-1 Demontáž 

stávajícího VO. 

Odpověď zní: Ano, uvedené položky jsou opravdu uvedeny chybně, resp. položky jsou 

součástí výkazu výměr pro ocenění v dalších položkách: Položky č. 86 a 87 jsou uvedeny 

dublovaně. Obdobně položky M - Práce a dodávky M jsou v rekapitulaci rozpočtu uvedeny 

zbytečně, protože se částečně kryjí. 

Zadavatel opravil výkaz výměr, a tento je zveřejněn na profilu zadavatele jako soubor 

„VR201227 P04 Vykaz vymer upraveny“. Při hodnocení bude hodnotící komise tuto chybu 

prověřovat tak, aby mohly být nabídky porovnatelné a hodnocení nabídek bylo objektivní. 

 

Ke dni 18.9.2012 byly položeny následující doplňující dotazy : 

 

4) Ve výkazu výměr jsou v oblasti 3 - Svislé a kompletní konstrukce v položkách 54, 42, 43, 

44, 55, 45, 46 a 47  uvedeny práce osazování palisád v metrech, zatímco v položkách 

materiálu 56, 57, 48, 49, 50, 51, 52 a 53 jsou uvedeny v kusech. Jedná se o chybu? 

Odpověď zní: Ano, jde o chybu v popisu jednotek. Ve všech případech se jedná o kusy. 

 

5) Žádám o upřesnění - položka 54 - palisády vysoké 400 mm jsou stupně schodiště a 

položka 55 - palisády vysoké 1000 mm jsou boční stěny schodiště? 

Odpověď zní: Ano, je to přesně tak, jak se dotazujete. Je to zakresleno ve výkresu schodiště, i 

když zřejmě ne úplně jednoznačně. Palisády 400 mm jsou stupně a palisády 1000 mm boční 

stěny schodiště. 

 

6) Žádám o upřesnění - položka 60 v oblasti 767 Konstrukce zámečnické „D+M zábradlí ocel. 

sloupky, dřevěné madlo, beton.základ 12,8 bm“ - jedná se o zábradlí schodiště? 

Odpověď zní: Ano, jedná se o dodávku a montáž zábradlí schodiště. Prosím o návrh ceny 

za oboustranné zábradlí, kdy délka madla na jedné straně je 6,4 m. 

 

7) V krycím listu nabídky je v položce, kde má být uveden zřejmě název  projektu uveden 

popis „MK1 - Horská Kamenice - horní“. V zadávací dokumentaci popis takové akce chybí. 

je součástí regenerace sídliště tato akce, nebo jde o chybný název? 

Odpověď zní: Jedná se o chybný popis. V kolonce má být uveden název projektu „RPS 

Vaněčkova - I. etapa“ nebo podobně.  

 

 


