Evidence vysvětlení/změn zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky s názvem

„Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého kraje"
Poř. č.

Žádost o vysvětlení ZD

1

2

1) Je použití venkovních sdružených žaluzií na fasády odsouhlaseno příslušnými OHS a
HZS? Z hlediska hygienických zásad má být mezi sáním čerstvého vzduchu a výfukem
odpadního příslušná vzdálenost dle typu objektu
2) může projektant sdělit, s jakým výrobcem uvažoval pro dodávku sdružených žaluzií
na fasády?

DPU REVIT s.r.o.
Běchovická 701/26
100 00 Praha 10  Staré Město

Datum

Vysvětlení / změnaZD

Datum

18.11.2020

Zadavatel mění znění kontaktní osoby u prohlídky místa plnění části 6 uvedené v kap.
5. 1. zadávací dokumentace z organizačních důvodů, a to následovně: "Prohlídka
veřejně nepřístupných prostorů proběhne v místě realizace pro Část 6 dne 2. 12. 2020
v 11:00 hod. Nutné je předchozí ohlášení účasti u kontaktní osoby zadavatele –
jméno: Jakub Dohnal, vedoucí oddělení správy majetku a služeb, tel.:+420 736 633
042, email: dohnal.jakub@sstmost.cz.

18.11.2020

20.11.2020

K dotazům zadavatel uvádí následující:
Ad 1) Prováděcí projekt byl předmětem vyjádření dotčeného stavebního úřadu
včetně požadavků na splnění požárních a hygienických norem. Projekt odpovídá
těmto požadavkům a požadavky na hygienická a akustická měření spojená s kvalitou
provedené dodávky včetně zajištění nemísení přiváděného a odtahovaného vzduchu
projektovaným řešením při použití např. certifikovaného referenčního výrobku
Systemair CVVX 250. Požadavky na akustické a hygienické měření jsou zahrnuty jak v
TZ tak v položkovém rozpočtu. V rámci požárně bezpečnostního řešení projektu je
vzduch vždy přiváděn z jednoho požárního úseku. Jednotky jsou decentrální a ve
většině případů jsou prosté další distribuční soustavy. Pokud jsou použity rozvody na
přívodu a odtah v interiéru, které propojují jiné místnosti, neděje se tak požárně
dělícími konstrukcemi. Jednotky jsou vybaveny čidlem vypínající jednotky v případě
požáru. Detailní popis je v technické zprávě.
Ad 2) Jako referenční výrobek je možné stanovit například vyústku Systemair CVVX
příslušných dimenzí.

25.11.2020

Toto vysvětlení nemá za následek změnu lhůty pro podání nabídek. Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.
Aktualizováno: 25. 11. 2020
za zadavatele na základě plné moci Ing. Sandra Fialová
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