┌
všem dodavatelům
určeno k uveřejnění na profilu zadavatele
└
Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace (#3)
Z pověření zadavatele oznamuji všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace (v pořadí třetí)
veřejné zakázky „Resslova - spisovna“, zadávané v souladu s ustanovením § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v podlimitním režimu formou zjednodušeného
podlimitního řízení.
Vysvětlení zadávací dokumentace zpracoval zadavatel na základě obdržené žádosti. Vysvětlení
zadávací dokumentace sestává z:
1/ odpovědi na obdržené žádosti
Žádost:
Dobrý den, rádi bychom Vás požádali o upřesnění a případně doplněné zadávací dokumentace:
Dotaz č.1
V PD navržená tloušťka drátkobetonové podlahy 50mm je podle dodavatelů technologicky
neproveditelná (minimální tloušťka je 100mm) Žádáme zadavatele o přehodnocení a úpravu skladby
podlahy ozn. 2, 3 a 4.
Dotaz č.2
Odpověď zadavatel č.1 ve „Vysvětlení ZD č.1“ ohledně podlahové stěrky je zmatečná. Epoxidová
stěrka buď elektrostatický náboj eliminuje a pak je antistatická nebo neeliminuje a pak je klasická.
Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci vrchní podlahové stěrky – antistatická nebo klasická.
Dotaz č.3
V PD je navržen drátkobeton se vsypem a navrch epoxidová stěrka. Povrchová úprava podlahy je tak
duplicitní a jedna z vrstev je zbytečná. Také tloušťka epoxidové stěrky 5-6mm je zbytečně
naddimenzovaná. Celá konstrukce se tak mnohonásobně prodražuje. Žádáme zadavatele ve vlastním
zájmu o přehodnocení skladby podlah.
Děkuji
vysvětlení zadavatele:
Na základě podrobnějšího požadavku na stavební připravenost pro montáž kolejnic byla navržena
skladba podlahy s celkovou nosnou betonovou deskou pod kolejnicemi výšky 80 mm. Tato betonová
konstrukce bude provedena pouze pro uložení kolejnic (tedy v rozsahu délky 19,64m x 8 ks, průřez
betonového prahu pod kolejnicemi šířky 300mm x výšky 80mm). Na tuto konstrukci se kolejnice
přikotví a vše následně "prolije" drátkobetonovou podlahou do finální úrovně čisté podlahy. Následně
se na betonovou podlahu provede klasická stěrka z epoxidové pryskyřice.
Na základě dotazů byl upraven soupis prací v pol. č. 67 a 68, výpis podlahových konstrukcí
v dotazovaných parametrech, tj. s upřesněním skladeb v prostorách spisovny (označeno červeně).
2/ sdělení k prodloužení lhůty pro podání nabídek
Povaha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužit lhůtu pro podání nabídek.
Části zadávací dokumentace, které nejsou tímto vysvětlením dotčeny, zůstávají v dosud platném
znění. Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s tímto vysvětlením.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=286771
Organizace zmocněná organizačním zajištěním veřejné zakázky:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, se sídlem Kydlinovská 1521, 500 02
Hradec Králové, IČ: 64811069
V Hradci Králové, dne 18.11.2019

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

