Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název VZ:

Rekonstrukce Zimního stadionu Kladno

Název zadavatele:
IČ:
DIČ:
Sídlo zadavatele:
Zastoupený:
Adresa profilu zadavatele:

Statutární město Kladno
00234516
CZ00234516
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Ing. Danem Jiránkem, primátorem
https://www.tenderarena.cz/profily/MestoKladno

Zadavatel obdržel dne 27. 7. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1:
Zadavatel Čl. II. Termíny Smlouvy o Dílo určil následující časové rozložení zakázky:
Termín zahájení: do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo
Dílčí plnění: dle Harmonogramu postupu prací, přičemž zadavatel předpokládá ukončení provozu
zimního stadionu 25. 4. 2021
Termín dokončení: do 30. 8. 2021
Lze pro rozptýlení nejasností, alespoň rámcově určit, vyjmenovat, které části stavby (stavební objekty)
lze realizovat bez výrazných omezení pře d 25. 4. 2021, a které bude možné realizovat až teprve po
ukončení provozu zimního stadionu, tj. po 25. 4. 2021?
Odpověď zadavatele:
Stavební práce před ukončením provozu zimního stadionu budou o zařízení staveniště a bezpečnosti
práce. Bude se muset omezit provoz veřejnosti.
Z pohledu OK se dá v předstihu provést:
•
•
•
•
•

ověřující geodetické zaměření konstrukce
řešení demontážních a montážních prací
tvorba výrobní dokumentace ocelové konstrukce
objednání materiálů pro výrobu
zahájení výroby dílčích částí ocelové konstrukce

Stavební práce v předstihu:
•
•
•
•
•

přeložka CETIN
při uzavření hlavního jihovýchodního vstupu by se dali začít provádět práce na přístavbě
vrátnice a rozšíření prostor stávající Husqvarny
při lokálním omezení pohybu veřejnosti se dají provádět výměny oken ve stávající fasádě a
dozdívky v 1.PP a v 1.NP /zázemí a šatny/
částečně lze asi provést rekonstrukci střechy nad technologií a střechy věží.
možná provést v předstihu retenční nádrž

Vše ostatní po ukončení provozu. Vše je nutno domluvit s provozovatelem zimního stadionu.

V Praze dne 30.7.2020
Mgr. Lukáš Kohout, advokát
osoba zastupující zadavatele
Digitálně podepsal

Mgr. Lukáš Mgr. Lukáš Kohout
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