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Uchazeč
Dotazy k Zadávací dokumentaci
Ve věci veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy objektu
č.p. 1125, Brno“, uveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek –
uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 72020100111155 vám zasílám
otázky a odpovědi uchazečů.
1) U zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody – bylo by možné blíže
specifikovat schéma zapojení:
- Rozvaděč FR – FILTR In = 3x200A útlum 60dB v pásmu 100kHz až 1GHz
- Filtr 16A (60Db v pásmu 100kHz-1GHz) umístěný nad podhledem v m.č. 104
2) V dílu 762 Konstrukce tesařské, p.č. 762-R-01 Sanace povrchově poškozených
prvků krovu popř.výměna – viz. další stupeň PD. Jak máme ocenit tuto položku,
když není znám rozsah a u položky není ani jednotkové množství. Nebo je pro
každého uchazeče stanovena stejná jednotková cena?
3) Položka č. 100 ve výkazu výměr – jakou má mít správnou měrnou jednotku
„tuny“ nebo „kg“?
Odpovědi:
1) Jedná se o specifické zařízení. V příloze zasíláme technický list referenčního
výrobku, který svými parametry odpovídá stanoveným požadavkům. Použitý
název výrobku nebo výrobce slouží jako orientační (referenční) standard.
Zhotoviteli je umožněno použití jiných adekvátních typů výrobků. V případě
použitých materiálů a zařízení je nutno volit zařízení, která mají servis v České
republice. Používat lze pouze výrobky stejné nebo kvalitativně lepší než jsou
uvedeny.
2) V rámci zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele byl proveden stavebně
technický průzkum objektu, který obsahoval provedení sond pro zjištění typu,
stavu a kvality stávajících konstrukcí. Konstrukce krovu je viditelná, je bez
zjevných známek napadení (mikrologie – dřevokazné houby, osídlení
dřevokaznými škůdci – červotoč, hmyz z čeledi tesaříkovitých apod.) viz.
Souhrnná technická zpráva, str. 2,4,5 - KROV. Uchazečům o zakázku byla
umožněna prohlídka stavby a to ve dvou termínech. Projektant konstatuje, že
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krov je bez zjevných známek napadení dřevokaznými škůdci, lokální poškození
vlivem zatékání nevyžaduje náhradu, dřevěné trámy jsou poznamenány
běžnými výsušnými trhlinami. Vady krovu potenciálně skryté zváží zhotovitel ve
své nabídce dle skutečností, které si sám ověřil při dvou prohlídkách na místě
stavby.
3) Správná měrná jednotka jsou „kg“ (takže 7.697,41kg).
Upřesnění k bodu 6.12. písm. a) Zadávací dokumentace:
a) seznam realizovaných (tzn. k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace dokončených) zakázek v oblasti stavebních prací obdobného rozsahu
a charakteru, provedených v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu,
tj. celkové úplaty uchazeče za provedené služby a doby jejich poskytnutí.
Dodavatel splňuje požadovaný technický kvalifikační předpoklad, pokud
v posledních 5 letech provedl alespoň 1 stavební práci, jejímž předmětem byly
stavební úpravy staveb jako jsou vzdělávací, zdravotnická, sociální a kulturní
zařízení, administrativní budovy, hotely, restaurace, obchodní domy a nákupní
střediska, objekty pro bydlení ve finančním objemu min. 25 mil. Kč bez DPH.
Oznamujeme všem uchazečům, že nabyly účinnosti Veřejnoprávní smlouvy o
provedení stavby a o umístění a provedení stavby s tím, že v Zadávací projektové
dokumentaci nedojde k žádným změnám.

S pozdravem

Ing. Dagmar Vážná, v.r.
vedoucí ekonomického oddělení

