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Vysvětlení zadávací dokumentace č.2
Veřejná zakázka č. 2013A
Název zakázky: Dlouhá 98 -100 (Klicperovo divadlo) – rekonstrukce sociálních zařízení
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti
dodavatele.

Dotaz uchazeče č.1
Žádáme o specifikaci PD i VV na montáž EPS. Počet ks, m, ne kpl.
Odpověď na dotaz č.1
Upřesnění specifikace:

8
10
11

K 74221-R901 Montáž kabelových rozvodů pro PZTS
100 bm
K 74221-R903 Montáž detektorů a zařízení EPS
29 ks
K 74221-R906 Demontáž stávajícího systému EPS - zachování funkce 29 ks

Dotaz uchazeče č.2
Zapojení a doplnění požárních čidel je nutno konzultovat s firmou udržující požární signalizaci?
Odpověď na dotaz č.2
Ano, jedná se o firmu ALSE Pavel Franc.
Dotaz uchazeče č.3
Pro ocenění této zakázky potřebuji tyto doplňující informace: Nikde v rozpočtu nejsou hydroizolace
vodorovné stěrkové.
Odpověď na dotaz č.3
Hydroizolace vodorovné stěrkové naleznete v položkách rozpočtu - 2.np PB - pol.č.77, 2.np
HB - pol.č.89, 3.np PB - pol.č.74.
Dotaz uchazeče č.4
Nikde v rozpočtu nejsou hydroizolace svislé nátěrové.
Odpověď na dotaz č.4
Hydroizolace svislé nátěrové nejsou navrženy, vodorovné stěrkové hydroizolace končí
koutovou páskou a vytažením pod sokl.
Dotaz uchazeče č.5
Jaký bude sokl/originál, ukončený akrylem nebo řezaný s originální hranou nebo řezaný ukončený
lištou a jakou?

Odpověď na dotaz č.5
Sokl bude řezaný z dlažby, ukončený akrylem.
Dotaz uchazeče č.6
Jaké jsou obklady 10x10 - jednotlivé obkladačky formátu 10x10 nebo nalepené na síťce a v jakém
formátu celého plata nebo celé obkladačky např. formátu 30x60 s prořezanými spárami?
Odpověď na dotaz č.6
Obklady jsou jednotlivé obkladačky formátu 10x10 cm.
Lhůta pro podání nabídek ani místo a způsob podání se nemění.
V Hradci Králové dne 15. 10. 2020

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

