┌
všem dodavatelům
určeno k uveřejnění na profilu zadavatele
└
Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace (#4)
Z pověření zadavatele oznamuji všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace (v pořadí
čtvrté) 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:
Dotaz č.1:
Ve vysvětlení ZD č. 3 je navržena drátkobetonová podlaha v tl.130mm, která bude v místě nad
prahem vedle kolejnic pouze tl. 50mm. Podle odporného dodavatele je nutné vyztužení přechodu v
podlaze v místě různých tlouštěk. Žádáme zadavatel o doplnění této výztuže do soupisu prací.
Dotaz č.2:
V soupisu prací je položka:
74 K 633111112.1 Povrchová úprava průmyslových podlah se vsypovou směsí (detailní popis PD)
30kg/m3 m2 468,200 0,00
Kde z popisu není jasné co má být v této položce oceněno. Jedna činnost je povrchová úprava
vsypovou směsí, které odpovídá i množství v m2
A druhá věc je stupeň vyztužení betonové směsi drátky 30kg/m3.
Žádáme zadavatele o úpravu znění této položky (popis uveden i ve skladbě podlah), aby bylo jasné
zda se jedná o povrchovou úpravu vsypem nebo o vyztužení betonové směsi drátky. Upozorňujeme,
že povrchová úprava vsypem je duplicitní s epoxidovou stěrkou.
vysvětlení zadavatele:
Drátkobetonová podlaha bude v místě nad prahem vyztužena KARI sítí na obou stranách.
Navýšení množství v pol. 58 - původní množství 0,255t, nově 1,072t.
3
Drátkobetonová podlaha bude vyztužena drátky /stupeň vyztužení 20kg/m /.
Zadavatel současně s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje upravenou
přílohu Výpis podlahových konstrukcí a přílohu Soupis prací.
2/ sdělení k prodloužení lhůty pro podání nabídek
Zadavatel prodlužuje v souladu s ust. § 54/5 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, nově stanovená lhůta
pro podání nabídek je stanovená na 27. 11. 2019 v 10:00 hod.
V souvislosti s uplynutím zákonné lhůty pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
zadavatel upozorňuje, že k dalším případným žádostem nebude brán zřetel.
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 20.11.2019

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

