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V Hradci Králové dne 24. 5. 2019

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
Veřejná zakázka č. 1929 - Městské lázně - výměna saunové kabiny včetně topidel
Zadavatel obdržel dne 23. 5. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:
Dotaz č. 1:
 Ve specifikaci předmětu zakázka je uvedeno, že se provede demontáž stávající sauny a montáž
nové sauny. Dále předpokládáme, že se píše doplňující informace o specifikaci všech bočních
panelů, jak budou provedeny. Nebo se jedná o specifikaci pouze jednoho panelu a ostatní budou
jiné?
Anebo to máme chápat tak, že z celé sauny se bude měnit pouze jeden boční panel a stropní panel?
Dotaz č. 2:
 Ve specifikaci předmětu zakázky je uveden rozdílný materiál obkladu stropu a boční stěny. Jedná se
o překlep nebo zamýšlený požadavek?
Dotaz č. 3:
 Ve specifikaci předmětu zakázky je uveden materiál interiéru osika profil 28mm. Je možné použít i
jiný materiál a jiný profil? Například ABACHI profil 22m dle standardu naší společnosti.
Dotaz č. 4:
 Technická specifikace předmětu zakázky je specifikována jako kabina s vnější stěnou ze sololitu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o umístění sauny do vyzděného prostoru je možné saunu provést
jako vestavbu, tj. bez vnějšího obkladu s kotvením na stávající zděné stěny?
Dotaz č. 5:
 Jaký je stávající výkon současných dvou kusů topidel?
Zadavatel poskytuje vysvětlení, resp. doplňuje zadávací dokumentaci následovně:
Ad 1 Specifikací bočního panelu/stěny sauny zadavatel zamýšlel všechny boční panely sauny, resp.
měněny budou všechny boční panely.
Ad 2 Stejný materiál (dřevo) může být použit na celý interiér sauny.
Ad 3 Zadavatel umožňuje použití i jiného materiálu, který musí minimálně dosahovat vlastností
referenčního materiálu (osika) pro zamýšlené použití. Zadavatel trvá na použití profilu materiálu
28mm na saunové lavice.
Ad 4 Saunu lze provést jako vestavbu, tj. bez vnějšího obkladu s kotvením na stávající stěny.
Ad 5 Výkon každého ze stávajících dvou topidel je 9kW.
Zadavatel zároveň mění lhůtu pro podání nabídek na pondělí 10. 6. 2019 do 10:00 hod.
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