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Vysvětlení výzvy/zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace – Bezbariérový přístup do budovy č.p. 580 DOZP Trmice“
Zadavatel dne 8. 1. 2021 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dotaz od dodavatele
v tomto znění:
Dotaz:
Žádáme vás o doplnění PD výpisu otvoru týkající se položky pořadové číslo 163 - dveře
hliníkové vchodové 1 KŘ 1000x2000 s nadsvětlíkem.
Odpověď:
Popis dveří je obsažen v PD ve výkresu č. D5 a zároveň v soupisu prací pod položkou
pořadové číslo 163.
Nad rámec dotazu zadavatel sděluje:
- dveře jsou udržovány v trvalé blokaci (tj. zavřené – k otevření stačí impuls 24V).
Jejich otevření způsobí výjezd plošiny a kontakt čidla plošiny a dveří. Veškerá elektro
kabeláž je přivedena ze spodu plošiny a dále jde výjezdovým tubusem až k hornímu
ovladači, kde je z tubusu provrtána přímo k ovladači vedle dveří, kterým se z 1.NP
plošina ovládá
- způsoby otvírání / ovládání se mohou lišit
Tyto doplňující informace byly také zapracovány do technické zprávy D1 (odst. d7), která je
přílohou tohoto vysvětlení.
Zadavatel na základě tohoto vysvětlení prodlužuje termín pro podání nabídek, a to do 26. 1.
2021 do 09:00 hod.
Tato odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu
zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj .
S pozdravem
Ing. Pavla Svítilová
vedoucí odboru INV
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