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Název veřejné zakázky:
Československé armády 303 – oprava volných bytových jednotek a společných prostor
Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel dne 20. 8. 2019 obdržel dotaz ve znění:
Dobrý den, vážení. Dnes proběhla prohlídka objektu. Dotazy:
1)
Co má být součástí dodávky kuchyní.( dřez, baterie, trouba, varný panel, myčka, digestoř)?
2)
Ke každé kuchyni vede svazek kabelů. V rozpočtu nevidím úpravu elektro pro jednotlivé
kuchyně. Máme započítat do kuchyně? Jsou plány těchto koncových bodů elektro k jednotlivým
kuchyním?
3)
Jsou současné napojovací body vody a kanalizace pro kuchyně v požadovaných pozicích, nebo
se budou upravovat? Jsou plány těchto koncových bodů k jednotlivým kuchyním?
4)
Dlažba ve vstupním schodišti má být protiskluzová-jaký stupeň protiskluzu? V rozpočtu je formát
30*60 a 60*60-je to nutné?
5)
Světlík - omítky jsou v dosti zuboženém stavu, nevidím žádnou jejich úpravu. Je to tak správně?
Dále na dně světlíku je velký nepořádek. Bude se tento uklízet?
6)
Položka vstupní dveře k bytu č.13 - výkres text Nové vchod. Dveře dřevěné hladké plné, ocel.
Zárubeň. - Je to tak správně?
7)
V jednotlivých bytech došlo k rekonstrukci rozvodů elektro. Zaházení rýh po těchto rozvodech je
provedeno tak, že bude výrazně vidět po opravách zbylých maleb. Jen na to upozorňuji, aby
tyto rýhy, jejich zapravení, nebylo znát, muselo by být provedeno celoplošné stěrkování omítek.
8)
Téměř v každém bytě je počítáno s novými ventilátory, kde v některých případech jsou tyto
vyústěny na vnější dvorní omítku, kde má být osazena mřížka. K tomuto je nutno postavit
lešení, které nikde v rozpočtu nevidím. Jak máme tyto mřížky osadit bez lešení?
Tak pro tuto chvíli vše, děkuji a jsem s pozdravem
Zadavatel mění a doplňuje zadávací dokumentaci následovně:
1)
2)

3)

4)
5)

Viz schéma kuchyňských linek KL2 bytů č. 11,12,13,21 a 22 a KL1 bytů č. 14 a 23, včetně
popisu (příloha)
Dodávka a montáž kuchyňské linky bude včetně dopojení na rozvody vodovodu, kanalizace,
dopojení a osazení čtyř dvojzásuvek elektro včetně stavebních přípomocí nutných k dopojení
všech profesí.
- Kuchyňská linka sestává ze spodních, horních skříněk a zadní obkladové desky, soklového
krytu v rozměrech dle přiložených schemat.
- Zásuvky budou vybaveny kováním s plnovýsuvem a pomalým zavíráním s brzdou.
- Kuchyňská linka bude dále obsahovat recirkulační digestoř, nerezový dřez s odkapovým
prostorem , který bude vybaven sifonem s odbočkou pro myčku, dřezovou zátkou, stojánkovou
kuchyňskou pákovou baterií a veškerými dopojovacími hadičkami a komponenty pro plné
zprovoznění.
- Položky v soupisu prací a dodávek HSV č.43 (byt č. 11), položka č.42 (byt č.13), položka č.39
(byt č.14), položka č.44 (byt č. 21), položka č.23 (byt č. 22) a položka č. 40 (byt č. 23) 766811110R konstrukce truhlářské
Byty č. 11,13,14,21,22 a 23 řeší schéma KL1 a KL2. Napojovací body nejsou v požadovaných
pozicích - řešení viz bod 2.
- Demontáž kuchyňských linek u bytů č. 11,13,14,21,22,23 se v plném rosahu ruší. Dodávka a
montáž kuchyňské linky neobsahuje elektrický sporák, myčku a chladničku (není součástí díla).
Řeší bod 5.4.2 Technická zpráva PD
D neřeší úpravy a úklid světlíku (není součástí díla).

6)
7)
8)

Ano
Do výběrového řízení řešit dle PD a soupisu prací.
Ano jedná se o byty, jejichž koupely nebyly dostatečně odvětrány. Lešení - je počítáno u všech
bytů, kterých se to týká (byt č. 11,14,21a 23), položka v soupisu prací a dodávek HSV č. 6-8 946111116... ostatní konstrukce a práce, bourání

Dodatečně zasílané dokumenty týkající se bytu č. 12 souhlasí ( tento byt je řešen samostatně).
Zadavatel zároveň mění termín pro podání nabídek na středu 11.09.2019 do 10:00 hod.

V Hradci Králové dne 26. 8. 2019

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

