V České Skalici dne 28. 8. 2013

Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti
ZŠ Police nad Metují „“

ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ
1) V jakých barvách (RAL) bude provedeno barevné řešení fasády?
Odpověď: Barevné řešení fasády je přílohou č. 1 těchto odpovědí.
2) V předloženém výkazu výměr je uvedena montáž a dodávka nových hromosvodových
soustav. Z projektové dokumentace však jasně nevyplývá, zda má být oceněna montáž a
dodávka hromosvodových soustav v rozsahu dle stávajících hromosvodů, či zda má být
oceněn rozsah hromosvodové soustavy takový, aby odpovídal nynějším platným
normám. Jak máme položku montáže a dodávky hromosvodové soustavy na objektu 2
stupně a družiny s tělocvičnou oceňovat?
Odpověď: Hromosvodnou soustavu lze vyměnit dle stávajícího rozsahu.
3) Zadávací dokumentace obsahuje následující požadavek na provedení výplní otvorů:
Okno bílé plastové… zasklené čirým dvojsklem U=1,1 W/m2K, rám plastový, 6-ti
komorový, celé okno vykazuje U=1,0 W/m2K (výkr. A2-21). Uchazeč se domnívá, že tato
kombinace je neproveditelná.
Trvá zadavatel na výše uvedeném provedení?
Odpověď: Závazné jsou parametry celé okenní výplně. Zadavatel požaduje, aby
součinitel prostupu tepla celé výplně byl následující:
1. stupeň: okna Uw=1,0, dveře Ud=1,7
2. stupeň: okna Uw=1,0, dveře Ud=1,7
družina: okna Uw=1,0, dveře Ud=1,7
tělocvična: okna Uw=1,2, polykarbonátové výplně Uw=1,7, dveře Ud=1,7.
4) Zadávací dokumentace obsahuje níže uvedenou položku:

Je možné tuto položku specifikovat jednoznačně?
Odpověď: Položku nespecifikované práce není možno přesně specifikovat, ale je
myšlena pro odstranění různých kotev, držáků, krabiček elektro, světel aj. drobných
konstrukcí na fasádě, určených k demontáži.
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5) V předloženém výkazu výměr a v projektové dokumentaci pro veřejnou zakázku je ve
výpise vnějších výplní u jednotlivých objektů uvedena barva všech výplní bílá. Ve
výkresové dokumentaci, kterou zadavatel zveřejnil dne 26. 8. 2013 jako součást
odpovědi na dotaz uchazeče – barevnost fasády, jsou však některá okna zakreslena jako
barevná. Jak mají být tedy okna oceněna – ve variantě bílá/bílá tak, jak je ve výkazu
výměr, nebo bílá v interiéru a RAL v exteriéru? Pokud by měla být oceněna RAL, mohl
by zadavatel upřesnit počty oken v jednotlivých barvách (modrá, červená, žlutá,
zelená, bleděmodrá)? Bez této informace nelze nyní kvalitně zpracovat nabídku, na
výplně otvorů, protože dodatečné informace jsou v rozporu se zadáním, které máme
k dispozici.
Odpověď: Barevné řešení oken je přílohou č. 2 těchto odpovědí.
6) Jako dodatečné informace jste zaslali barevné řešení fasády, z tohoto řešení je patrné,
že některá plastová okna jsou jiné barvy než bílé. Ve výpisu výplní otvorů a technické
zprávě jsou ale všechna okna popsána jako bílá. Co tedy máme ocenit?
Odpověď: Viz odpověď na dotaz č. 5.

S pozdravem
Za zástupce zadavatele:

Elektronicky podepsal(a) Jiří
Kmoníček

Jiří Kmoníček
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