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?

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.

1) Obecně:
a) V rozpočtech je pouze PD skutečného provedení části VZT. PD skutečného provedení
částí ÚT, ZTI, elektro není požadována?
stavebnímu řízení, která by v souladu s požadavky vyhl.č. 499/2006 Sb. toto již měla
obsahovat. Jakým způsobem máme ocenit?
e) Bylo na tyto akce vydáno stavební povolení?
f) Je k dispozici energetický audit či posudek?
g) Jsou k dispozici výpočty množství větracího vzduchu pro jednotlivé učebny?
h) Dále je v kapitole č.6 TZ požadováno posouzení vlivů prostupů na záruky zateplené fasády.
Co je tímto míněno? Domníváme se, že toto již mělo být vyřešeno před zadáním VZ. Toto
by mělo být dle ZoVZ již známo předem. Zadavatel nemůže přenášet odpovědnost na
dodavatele.
i) Dle TZ je požadováno provedení revize el. rozvodů, jističů a rozvaděčů. Dále je
doporučeno, s ohledem na navýšení příkonu odběru el. energie, provedení revize
smluvních podmínek s poskytovatelem elektrické energie. Bylo toto ze strany zadavatele
provedeno? Je dostatečná kapacita el. energie pro instalaci a provoz nových VZT
jednotek? Např. pro Gymnázium Podbořany se jedná o navýšení příkonu o 92,5 kW (při
100% současnosti). Toto by mělo být dle ZoVZ již známo předem. Zadavatel nemůže
přenášet odpovědnost na dodavatele.
j) Jaké jsou podklady ze strany zadavatele (PD stávajícího stavu; PD ke stavebnímu řízení)?

Ad a) Nejedná se o stavbu, ale o technologickou dodávku. Projektant kontrolou na
místě zjistil malý rozsah dodávky elektro a ZTI. Dokumentace skutečného provedení
není požadována.
Ad b) Není požadováno. Je na vybrané realizační firmě, zda bude vyhotovovat pro
účely realizace detailnější dílenskou dokumentaci.
Ad c) V technické zprávě odst 3.3 a 4.3 je popsána regulace zónovým řízením pomocí
klapek a časového programu, který je součástí regulačního modulu rekuperační
jednotky.
Ad d) Nemusí být oceněno, stavební odbor dotčených objektů posoudil dodávku jako
nepodléhající stavebnímu řízení.
Ad e) Stavební odbor dotčených objektů posoudil dodávku jako nepodléhající
stavebnímu řízení s přihlédnutím ke splnění hygienických a akustických norem pro
vnitřní mikroklima školských prostor. Toto bude muset být validováno akustickými
měřeními nezávislou autoritou dle požadavku TZ a výkazu výměr.
Ad f) Ano, veškeré podmínky energetického posudku zohledňuje projektová
dokumentace.
Ad g) Ano – jsou součástí předložené dokumentace v podobě přílohy – Tabulka
místností a zařízení, které vycházejí z dílčích výpočtů dle Metodického pokynu pro
účely OPŽP.

j) Jaké jsou podklady ze strany zadavatele (PD stávajícího stavu; PD ke stavebnímu řízení)?
Dle požadavku uvedených v TZ je požadováno hydrodynamické zaregulování otopné
soustavy. Je k dispozici PD stávajícího vyregulování otopné soustavy?

účely OPŽP.
Ad h) Posouzení bylo provedeno a není potřeba dodatečně řešit.
Ad i) Posouzení bylo provedeno a není potřeba dodatečně řešit, při realizaci díla se
zařízením, které umožňuje v rámci nadřazeného řízení i optimalizaci současnosti
odběru el. proudu na úroveň do 40% max. odběru.
Ad j) Marginální rozsah změn otopné soustavy nevyžaduje dodatečné zaregulování.

2) Vyšší odborná škola obalové techniky a střední školy Štětí – 1. máje
a) Dle půdorysů není zajištěno křížné větrání místností pro zajištění rovnoměrného větrání
celé místnosti. Otvory jsou vedle sebe. V případě použití dýz je nutno pro jejich řádnou
funkci min. průtok a není možno větrat dle aktuální koncentrace CO2, která by
umožňovala nižší průtoky vzduchu. Jak je v zadání uvažováno?
b) Ve výkazech není uvedeno množství rozvaděčů, které je nutno upravovat. Vše pouze 1kpl
– jak ocenit?
c) Ve výkazech není uvedeno množství otopných těles, která je nutno upravovat. Vše pouze
1kpl – jak ocenit?
d) V textu technické zprávy (odstavec 5.) se píše i o textilním potrubí – textilních vyústkách,
ale ve výkazech ani výkresech není uvedeno. Jakým způsobem máme ocenit?

Ad a) Koncentrace škodlivin v prostoru není závislá pouze na křížovém provětrání, ale
i na obecných fyzikálních principech. Zde gradient různých koncentrací CO2 v místě
jednotky a v nejzazším bodě třídy. Koncentrace se samozřejmě v čase vyrovnávají.
Křížové větrání lze zajistit pouze potrubním vedením, které ovšem není vždy z
dispozičních nebo estetických důvodů přijatelné. Řešení je vhodné a odpovídá
funkčně i požadavkům zřizovatele a provozovatele objektů.
Ad b) Nutné je upravovat příslušné rozváděče nejbližší k dané rekuperační jednotce a
to tak, že se osadí novými jističi pro každou rekuperační jednotku zvlášť. Místo v
rozváděčích je k dispozici.
Ad c) Vzhledem k různým velikostním nárokům decentrálních rekuperačních jednotek
různých dodavatelů je nutné rozsah úprav otopné soustavy posoudit na místě.
Projektant uvažoval s konkrétním množstvím úprav těles na 70% jednotek, které jsou
umístěny vertikálně v rohu u parapetu. A dále z tohoto množství se většinou jedná o
posun těles v rozsahu do 70 cm, bez nutnosti délkové úpravy otopného tělesa.
Nejedná se o stavbu, ale o technologickou dodávku.
Ad d) Jsou součástí pouze některých objektů, specifikace ve výkazu výměr. Pokud
není součástí výkazu výměr a výkresové části, prosíme nenaceňovat. Zmínka v
technické zprávě je z důvodu možnosti pozdější rozhodnutí provozovatele školy o
designovém řešení, které by se řešilo dodatečnou objednávkou.

3) Střední odborná škola Litvínov
a) Dle půdorysů není zajištěno křížné větrání místností pro zajištění rovnoměrného větrání
celé místnosti. Otvory jsou vedle sebe. V případě použití dýz je nutno pro jejich řádnou
funkci min. průtok a není možno větrat dle koncentrace CO2, která by umožňovala nižší
průtoky vzduchu. Jak je v zadání uvažováno?
b) Ve výkazech není uvedeno množství rozvaděčů, které je nutno upravovat. Vše pouze 1kpl
– jak ocenit?
c) Ve výkazech není uvedeno množství otopných těles, která je nutno upravovat. Vše pouze
1kpl – jak ocenit?
d) V textu technické zprávy (odstavec 4. a 5.) se píše i o textilním potrubí – textilních
vyústkách, ale ve výkazech ani výkresech není uvedeno. Jakým způsobem máme ocenit?

Ad a) Koncentrace škodlivin v prostoru není závislá pouze na křížovém provětrání, ale
i na obecných fyzikálních principech. Zde gradient různých koncentrací CO2 v místě
jednotky a v nejzazším bodě třídy. Koncentrace se samozřejmě v čase vyrovnávají.
Křížové větrání lze zajistit pouze potrubním vedením, které ovšem není vždy z
dispozičních nebo estetických důvodů přijatelné. Řešení je vhodné a odpovídá
funkčně i požadavkům zřizovatele a provozovatele objektů.
Ad b) Nutné je upravovat příslušné rozváděče nejbližší k dané rekuperační jednotce a
to tak, že se osadí novými jističi pro každou rekuperační jednotku zvlášť. Místo v
rozváděčích je k dispozici.
Ad c) Vzhledem k různým velikostním nárokům decentrálních rekuperačních jednotek
různých dodavatelů je nutné rozsah úprav otopné soustavy posoudit na místě.
Projektant uvažoval s konkrétním množstvím úprav těles na 70% jednotek, které jsou
umístěny vertikálně v rohu u parapetu. A dále z tohoto množství se většinou jedná o
posun těles v rozsahu do 70 cm, bez nutnosti délkové úpravy otopného tělesa.
Nejedná se o stavbu, ale o technologickou dodávku.
Ad d) Jsou součástí pouze některých objektů, specifikace ve výkazu výměr. Pokud
není součástí výkazu výměr a výkresové části, prosíme nenaceňovat. Zmínka v
technické zprávě je z důvodu možnosti pozdější rozhodnutí provozovatele školy o
designovém řešení, které by se řešilo dodatečnou objednávkou.
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4) Gymnázium a střední odborná škola Podbořany
a) Dle půdorysů není zajištěno křížné větrání místností pro zajištění rovnoměrného větrání celé
místnosti. Otvory jsou vedle sebe. V případě použití dýz je nutno pro jejich řádnou funkci
min. průtok a není možno větrat dle koncentrace CO2, která by umožňovala nižší průtoky
vzduchu. Jak je v zadání uvažováno?
b) Ve výkazech není uvedeno množství rozvaděčů, které je nutno upravovat. Vše pouze 1kpl
– jak ocenit?
c) Ve výkazech není uvedeno množství otopných těles, která je nutno upravovat. Vše pouze
1kpl – jak ocenit?
d) Ve výkazu je uvedena fólie pro eliminaci slunečních zisků. Z dokumentace nejsou patrné
požadavky na tuto fólii, pouze místa aplikace. Jakým způsobem máme ocenit?

Ad a) Koncentrace škodlivin v prostoru není závislá pouze na křížovém provětrání, ale
i na obecných fyzikálních principech. Zde gradient různých koncentrací CO2 v místě
jednotky a v nejzazším bodě třídy. Koncentrace se samozřejmě v čase vyrovnávají.
Křížové větrání lze zajistit pouze potrubním vedením, které ovšem není vždy z
dispozičních nebo estetických důvodů přijatelné. Řešení je vhodné a odpovídá
funkčně i požadavkům zřizovatele a provozovatele objektů.
Ad b) Nutné je upravovat příslušné rozváděče nejbližší k dané rekuperační jednotce a
to tak, že se osadí novými jističi pro každou rekuperační jednotku zvlášť. Místo v
rozváděčích je k dispozici.
Ad c) Vzhledem k různým velikostním nárokům decentrálních rekuperačních jednotek
různých dodavatelů je nutné rozsah úprav otopné soustavy posoudit na místě.
Projektant uvažoval s konkrétním množstvím úprav těles na 70% jednotek, které jsou
umístěny vertikálně v rohu u parapetu. A dále z tohoto množství se většinou jedná o
posun těles v rozsahu do 70 cm, bez nutnosti délkové úpravy otopného tělesa.
Nejedná se o stavbu, ale o technologickou dodávku.
Ad d) Použijte dostupné folie s celkovou redukcí sluneční energie nad 50%, s redukcí
infrazáření nad 90% a s redukcí viditelné složky světla do 40% např. od referenčního
dodavatele 3M.

5) VOŠ a SOŠ Štětí – budova Pivovarská 594
a) Dle půdorysů není zajištěno křížné větrání místností pro zajištění rovnoměrného větrání celé
místnosti. Otvory jsou vedle sebe. V případě použití dýz je nutno pro jejich řádnou funkci
min. průtok a není možno větrat dle koncentrace CO2, která by umožňovala nižší průtoky
vzduchu. Jak je v zadání uvažováno?
b) Ve výkazech není uvedeno množství rozvaděčů, které je nutno upravovat. Vše pouze 1kpl
– jak ocenit?
c) Ve výkazech není uvedeno množství otopných těles, která je nutno upravovat. Vše pouze
1kpl – jak ocenit?
d) V textu technické zprávy (odstavec 4. a 5.) se píše i o textilním potrubí – textilních
vyústkách, ale ve výkazech ani výkresech není uvedeno. Jakým způsobem máme ocenit?

Ad a) Koncentrace škodlivin v prostoru není závislá pouze na křížovém provětrání, ale
i na obecných fyzikálních principech. Zde gradient různých koncentrací CO2 v místě
jednotky a v nejzazším bodě třídy. Koncentrace se samozřejmě v čase vyrovnávají.
Křížové větrání lze zajistit pouze potrubním vedením, které ovšem není vždy z
dispozičních nebo estetických důvodů přijatelné. Řešení je vhodné a odpovídá
funkčně i požadavkům zřizovatele a provozovatele objektů.
Ad b) Nutné je upravovat příslušné rozváděče nejbližší k dané rekuperační jednotce a
to tak, že se osadí novými jističi pro každou rekuperační jednotku zvlášť. Místo v
rozváděčích je k dispozici.
Ad c) Vzhledem k různým velikostním nárokům decentrálních rekuperačních jednotek
různých dodavatelů je nutné rozsah úprav otopné soustavy posoudit na místě.
Projektant uvažoval s konkrétním množstvím úprav těles na 70% jednotek, které jsou
umístěny vertikálně v rohu u parapetu. A dále z tohoto množství se většinou jedná o
posun těles v rozsahu do 70 cm, bez nutnosti délkové úpravy otopného tělesa.
Nejedná se o stavbu, ale o technologickou dodávku.
Ad d) Jsou součástí pouze některých objektů, specifikace ve výkazu výměr. Pokud
není součástí výkazu výměr a výkresové části, prosíme nenaceňovat. Zmínka v
technické zprávě je z důvodu možnosti pozdější rozhodnutí provozovatele školy o
designovém řešení, které by se řešilo dodatečnou objednávkou.

6) SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Budova A, Most
a) Dle půdorysů není zajištěno křížné větrání místností pro zajištění rovnoměrného větrání celé
místnosti. Otvory jsou vedle sebe. V případě použití dýz je nutno pro jejich řádnou funkci
min. průtok a není možno větrat dle koncentrace CO2, která by umožňovala nižší průtoky
vzduchu. Jak je v zadání uvažováno?
b) Ve výkazech není uvedeno množství rozvaděčů, které je nutno upravovat. Vše pouze 1kpl
– jak ocenit?
c) Ve výkazech není uvedeno množství otopných těles, která je nutno upravovat. Vše pouze
1kpl – jak ocenit?
d) V textu technické zprávy (odstavec 3.) se píše o zařízení č.7 jednotce s entalpickým
výměníkem, ale ve výkresech je uváděno ventilátor. Žádáme o jednoznačné zadání
parametrů požadovaného zařízení.
e) Ve výkazu není uvedena fólie pro eliminaci slunečních zisků, ale ve výkresové části je. Z
dokumentace nejsou patrné požadavky na tuto fólii, pouze místa aplikace. Jakým
způsobem máme ocenit?

Ad a) Koncentrace škodlivin v prostoru není závislá pouze na křížovém provětrání, ale
i na obecných fyzikálních principech. Zde gradient různých koncentrací CO2 v místě
jednotky a v nejzazším bodě třídy. Koncentrace se samozřejmě v čase vyrovnávají.
Křížové větrání lze zajistit pouze potrubním vedením, které ovšem není vždy z
dispozičních nebo estetických důvodů přijatelné. Řešení je vhodné a odpovídá
funkčně i požadavkům zřizovatele a provozovatele objektů.
Ad b) Nutné je upravovat příslušné rozváděče nejbližší k dané rekuperační jednotce
a to tak, že se osadí novými jističi pro každou rekuperační jednotku zvlášť. Místo v
rozváděčích je k dispozici.
Ad c) Vzhledem k různým velikostním nárokům decentrálních rekuperačních jednotek
různých dodavatelů je nutné rozsah úprav otopné soustavy posoudit na místě.
Projektant uvažoval s konkrétním množstvím úprav těles na 70% jednotek, které jsou
umístěny vertikálně v rohu u parapetu. A dále z tohoto množství se většinou jedná o
posun těles v rozsahu do 70 cm, bez nutnosti délkové úpravy otopného tělesa.
Nejedná se o stavbu, ale o technologickou dodávku.
Ad d) Lokální jednotka Zehnder ComfoSpot, vzhledem k velikosti projektant zvolil
značku ventilátoru, platí výkaz výměr a popis v technické zprávě.
Ad e) Použijte dostupné folie s celkovou redukcí sluneční energie nad 50%, s redukcí
infra záření nad 90% a s redukcí viditelné složky světla do 40% např. od referenčního
dodavatele 3M.

7) SŠ technická Most, Dělnická 21
a) Dle půdorysů není zajištěno křížné větrání místností pro zajištění rovnoměrného větrání celé
místnosti. Otvory jsou vedle sebe. V případě použití dýz je nutno pro jejich řádnou funkci min. průtok a není možno větrat dle
koncentrace CO2, která by umožňovala nižší průtoky
vzduchu. Jak je v zadání uvažováno?
b) Ve výkazech není uvedeno množství rozvaděčů, které je nutno upravovat. Vše pouze 1kpl
– jak ocenit?
c) Ve výkazech není uvedeno množství otopných těles, která je nutno upravovat. Vše pouze
1kpl – jak ocenit?
d) V textu technické zprávy (odstavec 5.) se píše i o textilním potrubí – textilních vyústkách,
ale ve výkazech ani výkresech není uvedeno. Jakým způsobem máme ocenit?

Ad a) Koncentrace škodlivin v prostoru není závislá pouze na křížovém provětrání, ale
i na obecných fyzikálních principech. Zde gradient různých koncentrací CO2 v místě
jednotky a v nejzazším bodě třídy. Koncentrace se samozřejmě v čase vyrovnávají.
Křížové větrání lze zajistit pouze potrubním vedením, které ovšem není vždy z
dispozičních nebo estetických důvodů přijatelné. Řešení je vhodné a odpovídá
funkčně i požadavkům zřizovatele a provozovatele objektů.
Ad b) Nutné je upravovat příslušné rozváděče nejbližší k dané rekuperační jednotce a
to tak, že se osadí novými jističi pro každou rekuperační jednotku zvlášť. Místo v
rozváděčích je k dispozici.
Ad c) Vzhledem k různým velikostním nárokům decentrálních rekuperačních jednotek
různých dodavatelů je nutné rozsah úprav otopné soustavy posoudit na místě.
Projektant uvažoval s konkrétním množstvím úprav těles na 70% jednotek, které jsou
umístěny vertikálně v rohu u parapetu. A dále z tohoto množství se většinou jedná o
posun těles v rozsahu do 70 cm, bez nutnosti délkové úpravy otopného tělesa.
Nejedná se o stavbu, ale o technologickou dodávku.
Ad d) Jsou součástí pouze některých objektů, specifikace ve výkazu výměr. Pokud
není součástí výkazu výměr a výkresové části, prosíme nenaceňovat. Zmínka v
technické zprávě je z důvodu možnosti pozdější rozhodnutí provozovatele školy o
designovém řešení, které by se řešilo dodatečnou objednávkou.

8) SŠ stavební a strojní Teplice – objekty S03, S04 a S07
a) Dle půdorysů není zajištěno křížné větrání místností pro zajištění rovnoměrného větrání celé
místnosti. Otvory jsou vedle sebe. V případě použití dýz je nutno pro jejich řádnou funkci
min. průtok a není možno větrat dle koncentrace CO2, která by umožňovala nižší průtoky
vzduchu. Jak je v zadání uvažováno?
b) Ve výkazech není uvedeno množství rozvaděčů, které je nutno upravovat. Vše pouze 1kpl
– jak ocenit?
c) Ve výkazech není uvedeno množství otopných těles, která je nutno upravovat. Vše pouze
1kpl. Ve výkresech tentokrát je počet těles – 4ks. Jakým způsobem máme ocenit?

Ad a) Koncentrace škodlivin v prostoru není závislá pouze na křížovém provětrání, ale
i na obecných fyzikálních principech. Zde gradient různých koncentrací CO2 v místě
jednotky a v nejzazším bodě třídy. Koncentrace se samozřejmě v čase vyrovnávají.
Křížové větrání lze zajistit pouze potrubním vedením, které ovšem není vždy z
dispozičních nebo estetických důvodů přijatelné. Řešení je vhodné a odpovídá
funkčně i požadavkům zřizovatele a provozovatele objektů.
Ad b) Nutné je upravovat příslušné rozváděče nejbližší k dané rekuperační jednotce a
to tak, že se osadí novými jističi pro každou rekuperační jednotku zvlášť. Místo v
rozváděčích je k dispozici.
Ad c) Naceňte jako 4 ks

26.11.2020

03.12.2020
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Nedaří se nám sehnat výrobce rekuperačních jednotek pro účely větrání tříd s technickými
podmínkami, které jsou v dokumentaci zadány. Můžete mi prosím napsat příklad nějakého výrobce, který tyto
jednotky s těmito parametry vyrábí.

02.12.2020

Zadavatel vymezil technické podmínky k rekuperačním jednotkám v Příloze ZD 
Technické podmínky seznam zařízení část 1 až 7 v souladu s § 89 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek , v platném znění (dále jen ZZVZ). V souladu s odst.
5 § 89 ZZVZ nemůže zadavatel zvýhodnit určité dodavatele nebo výrobky uvedením
přímého nebo nepřímého odkazu na tyto dodavatele, výroby, patenty apod. Z tohoto
důvodu není zadavatel oprávněn poskytnout Vámi požadovanou informaci.

Toto vysvětlení má za následek změnu lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do: 28.12.2020 do 10:00 hod. Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Část 7: 1) V místnosti 106 je kazetový podhled. Kde a jak by měla být umístěná VZT jednotka včetně SDK kastlíku? Realizace dle projektu
není možná, prosím o vyjádření.
Část 7: 2) Vedení potrubí na chodbě 313 bude přiznané pod podhledem?
Část 7: 3) Umístění VZT jednotek v místnosti 216 není možné vzhledem ke stávajícímu serveru. Prosím o vyjádření.
Část 7: 4) V místnosti č. 221 je mezi pisoáry a toaletami příčka až ke stropu. Ve výkazu výměr není specifikováno žádné bourání příček a
začišťování. Realizace dle projektu není možná, prosím o vyjádření.
Část 7: 5) Ve výkazu výměr chybí prostup na střechu vč. souvisejících prací s montáží klimatizační jednotky.
Odvod kondenzátu samospádem není možný. Prosím o vyjádření.
Část 7: 6) Prosím o vysvětlení textu technické zprávy:
„Zařízení vybavená kompresorovým okruhem mají veškeré prvky obsažené jako součást větrací jednotky. Objekt nedovoluje umístění
externích kondenzačních jednotek nebo chillerů. Stejně tak je
nežádoucí provádět vzhledem ke stavu interiérů složité rozvody chladu (ať už rozvody chladiva nebo
chladící vody).“
Část 3: 7) Fasádní vyústka pro jednotku do kantýny místnosti č. 1.40 je kreslená do výškové úrovně venkovního chodníku. Vyústka by
měla být určitě výše jak 1 m nad terénem, aby se nenasávaly venkovní nečistoty. Další problém je, že tam je opravdu cesta, kudy chodí
lidi. Realizace dle projektu není možná, prosím o vyjádření.
Část 3: 8) Místnosti č. 2.23 a 2.24 mají hned pod venkovním parapetem střechu a nelze tudíž vyvést potrubí čerstvého vzduchu a
odpadní potrubí na fasádu. Nelze to vyřešit ani nijak jinak. Prosím o vyjádření.
Část 3: 9) Vzduchotechnická jednotka pro tělocvičnu má fasádní vyústku kreslenou do místa, kde je schodiště. Realizace dle projektu
není možná, prosím o vyjádření.
Část 3: 10) V místnosti č. 1.07 jsou zavěšená světla v prostorech, kde je zakreslená podstropní jednotka. Umístění světel projekt neřeší.
Prosím o vyjádření.
Část 1: 11) Ve skladu u Truhlářů (VZT 02, 03) je pod okny otopné těleso, které nejde zkrátit ani posunout. Nelze vytáhnout potrubí
čerstvého vzduchu a odpadní potrubí na fasádu. Prosím o vyjádření.
Část 1: 12) VZT 01 v kabinetu je umístěna přímo na stěnu kde je okno. Nelze to vyřešit ani nijak jinak. Prosím o vyjádření.
Část 1: 13) V místnostech kabinetů (č. 108, 113, 208, 211) je kazetový podhled včetně osvětlení. V podhledu není dostatek místo pro
umístění navržených jednotek. Realizace dle projektu není možná, prosím o vyjádření.
Část 1: 14) Jak má být řešeny rozvody potrubí v elektrikářských dílnách? Stěna je ze skleněných tvárnic. Nelze vytvořit prostupy do dílen.
Není vyspecifikováno.
Část 2: 15) Ve většině učeben je v prostoru, kde má být vedeno potrubí nebo umístěná VZT jednotka, elektrické zařízení. V projektu s
tímto není uvažováno a někde to nelze vyřešit – obejít nebo tak tak něco. Prosím o vyjádření.
Část 2: 16) V kabinetech, kde je navržena podstropní jednotka je i osvětlení, které projekt neřeší. VZT jednotku nelze umístit tak, aby se
světla nevyměnila. Prosím o vyjádření.
Část 2: 17) Ve výkazu výměr chybí prostupy střechou včetně zapravení a utěsnění. Prosím o vyjádření.
Část 2: 18) Na chodbách je vedení kabelového žlabu, skrz které je v projektu navržené potrubí. Prosím o vyjádření.

Na základě těchto dotazů se upravují přílohy zadávací dokumentace (projektová
dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb). Po zapracování budou
zveřejněny aktualizované dokumenty a přiměřeně prodloužen termín pro podání
nabídek.

03.12.2020

Obecné: 19) Z jakého důvodu nemůžete uvést referenčního výrobce VZT jednotek, když uvádíte referenčního výrobce fasádních vyústek
Systemair? Proč dle vaší vyhýbavé odpovědi zvýhodňujete Systemair?
Obecné: 20) K čemu jsou v PD zónové klapky, když v dotčené místnosti není uvažováno s prostorovými čidly CO2 a jednotky nebudou
nastaveny na konstantní tlak? Jak má zařízení správně fungovat?
Obecné: 21) Jak bude čidlo CO2 snímat aktuální hladinu CO2 v prostoru, když jedna VZT jednotka větrá např. několik místností?
Obecně: 22) Chybí bližší specifikace řídícího systému, podle zvoleného systému a jeho nadstaveb se odvíjí i cena!
Obecně: 23) Dle TZ „jednotky nepředpokládají lokální ovladač“ – Jak se VZT ovládá? Pouze z PC, tabletu? Jak se spouští zařízení v ručním
provozu?
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Obecně: 24) PLC ovládá i topnou soustavu (alespoň část), co komunikace s ŘS kotle (kotelny)/zdroje tepla?

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

07.12.2020

14.12.2020
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