VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 24. 8. 2017

ZADAVATEL:
Sídlem:
Jednající:
IČO:

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
Wilsonova 405, 392 01 Soběslav
Ing. Darja Bártová – ředitelka
72549572

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného
výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p.
469
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující
se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

1. Nalezen rozpor mezi PD a výkazem výměr - V PD použito
zateplení fasády minerální vata 0,041 tl.150 mm - výkaz EPS
tl.160 mm
76
622311135RT3
Zateplení fasády, expandovaným
polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová
omítka, 3,2 kg/m2
m2
915,17940
2.Násyp pod podlahy ve skladbách podlah - frakce kameniva 1632 ve výkazu výměr položka:
91
631571004R00
Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
ze štěrkopísku 0-32 tř. I
m3
280,27650 v řezech PD
skladba S3 chybně uvedeno frakce 4-16
3.Ve výkazu výměr chybí ve výplní otvorů Díl 64: dodávka a
montáž zárubně pro dveře D6
4.Ve výkazu výměr chybí montáž dveří D7 Díl:766
5.Dveře D1,D8,D10,D19 - ve výpisu prvků dveře hliníkové s
plastovou povrchovou úpravou? nedělá se - v poznámce provedení
hliníkových dveří Ral 7012 a bílá
6.Dodávka a montáž dveří D6 do stavebního pozdra - jaký rozměr
platí, když ve výpisu dveře 1300/2100?
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94
642941110R00
osazené do zdiva

Stavební

pouzdra

pro

posuvné

dveře

Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do
vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru
montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí,
odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku
pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice,
upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení
dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla,
našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.
jednostranné osazení pouzdra bez dodávky
kus
1,00000
0,00
z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu
99
5533535075R
pouzdro pro posuvné dveře jednostranné;
š průchodu 1 200 mm; h průchodu 2 100 mm
kus
1,00000
0,00
chybí jejich montáž v díle 766
528
61169701R
dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované;
bezfalcové; posuvné do pouzdra; počet křídel 1; plné; dekor
dub, buk, bílá, ořech, wenge
kus
1,00000
0,00
7.Ve výkazu výměr v díle 766 se opakuje položka D1 v dodávce
524

553-02T Dveře hliníkové částečně prosklené ks

D1 : 0,9*2,1

13,92000

1,89

526
61143790.AR
dveře vchodové š = 900 mm; h = 2 200,0
mm; plastové; otevíravé; počet křídel 1
kus
3,00000
D1 : 1
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8.Ve výkazu výměr položky - týká se výkresu D1.1.23 - Místnost
1.12 kabinet?Není plast - okna jsou a dveře jsou samostatně.
Výměry ani popis neodpovídá tomuto výkresu? Kde je potom
položka pro výkres D1.1.24 - Místnost 1.14-kancelář mistrů?
512
766123510R00
Montáž stěn kompletizovaných
celozasklených, výšky do 2,75 m
m2
12,60000
0,00
včetně oboustranného olištování,
vnitřní stěny plastové míst. 1.12. :
1,45*2,1+0,8*2,1+1,1*2,1+1,2*2,10+1,45*2,1
2

12,6
527
61143794T
Stěny plastové prosklené včetně
dveří
m2
12,60000
0,00
dle pol.č. 76612-3510 : 12,60
12,6
9.Ve výkazu výměr položka 521 - 28 kusů - dle výpisu prvků 31
kusů?
10.Ve výkazu výměr položka 523 - co to znamená?,když pod touto
položkou se schovává jen dodávka dveří?Dveře jsou osazovány
převážně do zděných kcí s ocelovou zárubní!
523
553 008T
včetně dveří

Mobilní příčky,standartní panel,Rw=39dB,

11.Ve skladbách podlah popsána tepelná izolace EPS 200 S tl.60
a 40 mm - ve výkazu výměr EPS 70 S - co platí?
170
28375881R
deska izolační EPS 70 S; pěnový
polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm;
součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,520 m2K/W; obj.
hmotnost 15,00 kg/m3
m2
641,04700
dle pol.č. 71312-1111 :5 73,97*1,1
631,367
buchar : 8,8*1,1 9,68
12.Ve výkazu výměr nalezeno opakování položky Z8 a to v
záložce 001 001 Pol - SO-01 Hala odborného výcviku
120
210030911R00
ohledu na hmotnost ,
Z8 : 1

Stožáry. tabulky stožár trubkový bez
kus
1,00000
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125
553423-1T
18,00000

Nerezový sloup vlajkový dl. 6 m

m

Z8 včetně lanka pro vlajku : 6*3
18 a v záložce003 003
Pol - Venkovní úpravy
47
953943125R00
Osazování jiných kovových výrobků do
betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k
výztuži před zabetonováním
přes 30 kg do 120 kg/kus
kus
3,00000
0,00
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
vlajkový stožár : 3
3
48
553423-1T
Nerezový sloup vlajkový dl. 6 m
18,00000
0,00
3*6
18
Co platí ?

m
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13.Ve výkazu výměr položka 546 montáž - chybí dodávka?
546
767995105R00
Montáž ostatních atypických kovov.
doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do
100 kg
kg
17 817,10000
ocelová konstrukce pod jeřábovou dráhu : 17817,10
17817,1
14.Ve výkazu výměr položka 545 - montáž - nenalezena dodávka
545
767995104R00
Montáž ostatních atypických kovov.
doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50
kg
kg
prodloužení střechy římsy střechy L 80/80 dl. 0,6m 60 ks :
346,68
346,68
kotevní plech vazníků : 160,77
160,77
15.Ve výkazu výměr položka 530 - kde naleznu v PD? Je to
vč.dodávky?
530
767132211R00
Montáž stěn a příček z plechu prvkové
stavebnice akustických úprav obkladu včetně nosného roštu
m2
14,40000
V šatnách jsou stěny opatřeny obkladem na bázi vinylových
materiálů
:
2*(4,5*2+3,10*2-08)
14,4
16.Ve výkazu výměr položka 537

- kde je dodávka?

537
767425155R00
Montáž opláštění Montáž obkladů
kovových Montáž doplňkových a kotevních prvků závěsných
konstrukcí v množství 2,4m/1m2 m2
745,30000
rošt pod podhle z trapez plechu :
191,5+152,7+36,5+100,6+74+85,3+104,7

745,3

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

1. Nově pol.č. 77
Provedena úprava ve výkazu výměr na
Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 150 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo
ProContact
a úprava pol č. 78 na
Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky KV 40 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo
ProContact
2.

Ve skladbě S3 uvedeno fr. 4-16 mm a ve skladbě fr. 16-32 mm . Ve VV je uvedena
fr. 0-32 , která je lépe zhutnitelná. Doporučuji se řídit VV.
4

3.

Provedena úprava ve výkazu výměr
pol.č. 95 a 99

4.

Montáž dveří je obsaženo v pol.č. 514 celkem 20 ks

5.

Konstrukce dveří hliníková, povrchová úprava totožná s povrchovou úpravou plastových
oken

6.
V otázce špatně uvedené dveře D6 - dveře posuvné jsou označeny D9
v novém výkazu výměr :
pol. 94 je nyní pol.č. 93
pol. č. 99 je nyní pol.č. 100 a upraven rozměr na 1300x2100 mm
doplněna pol.č. 517 - montáž posuvných dveří
pol.č. 528 - nově č. 526 - doplněn text dle výpisu prvků … Dveře posuvné do pouzdra
1300/2100, jednokřídlé, z pozinkovné oceli PVC
7.

Nově jen v pol.č. 523

8.
pol.č. 512 a 527 z výkazu výměr odstraněny nahrazeny
pol.č. 50 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm izolace tloušťky 60 mm, EI 60
pol.č. 497: M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo., vč. dodávky desky Cetris
Basic tl. 20 mm
9.

Vstupní dveře a hliníkové mají vlastní kování v dodávce
vnitřní dveře celkem 30 ks pol.č. 520

10. nově pol.č. 521 správný text je upraven : Dveře vnitřní plné z pozinkované oceli
laminátový PVC , zvýšená mechanická odolnost proti namáhání a opotřebení
11.

nově pol.č. 167 … Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm (Deklarovaný
součinitel tepelné vodivosti: 0,034 W/mK

12.

pol.č. 120 – z výkazu výměr odstraněny
pol.č. 125 - z výkazu výměr odstraněny
vlajkové stožáry jsou Venkovních úprav pol.č. 47 a 48

13.

nově pol.č. 544 – Výroba a montáž atyp. konstrukcí dle RTS obsahuje i dodávku
materiálu

14.

nově pol.č. 543 – Výroba a montáž atyp. konstrukcí dle RTS obsahuje i dodávku
materiálu

15.

pol.č. 530 nově 528 – zůstává

16.

Pol.č. 537 nově 535 dle RTS obsahuje i dodávku materiálu

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
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1. Ve výkazu nenalezeny vnitřní parapety?
Ve výkazu výměr v položkách 114 a 115 - chybí pronájem
prostorového lešení, dále je zde uvedená špatná výměra 793,5
odpovídá m2 a né m3?!
114
943944121R00
Montáž lešení prostorového těžkého
při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)m3
793,50000
0,00
pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,
lešení v hale pro podhledy 5,80 : 11,50*69 793,5
115
943944821R00
Demontáž lešení prostorového těžkého
bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3
kPa (300 kg/m2)
m3 793,50000
0,00
pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,
2. položka 116 - v sobě schovává montáž demontáž a pronájem?
116
944976001R00
Ochranná záchytná síť
m2
1
476,40000
0,00
3. Zjištěn rozpor mezi PD a výkazem výměr
Vnitřní dlažby - položka 561 - popis u místnosti v tabulce
dlažba teraco 1.29
561
59764210R
dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm;
h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i
exteriér
m2
41,25000
37,50*1,1
41,25
výkres č. D.1.1.08 a 10 : (4,1+14,3+11,5+1,3+6,3)- asi
místnost 1.21,1.23,1.24,1.25,1.29,1.30
položka 93 - popis v tabulce místností Dlažba Taurus? položka
neodpovídá specifikaci!
93
59247240R
dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec;
povrch teraco; černobílá; 5/8, 4/6; l = 300 mm; š = 300 mm;
tl. 30,0 mm
m2
218,86700
(4,07+5,70+11,8+37,9+18,5+14,4+21,7+4,6+4,4+12,3+7,1+4,3+3
8,4+13,8)*1,1
218,867
* Dále je tu rozpor s technickou zprávou, kde je popis Tvar
čtvercový 200 x 200 mm. Barva RAL*
4 Místnost 1.34 - popis v tabulce místností použití osb desky
na strop - kde je obsažena tato položka ve výkazu výměr?
5.Záložka 002-Rampa - položka 13 a 24 shodná - némá být místo
pol.č.24 dodávka poklopu k položce č.23
6

13
56241511R
odlučovač ropných látek gravitačně
sorpční; plast; rozměry 1660x700x1290 mm; objem kal. prostoru
200,0 l; jmenovitý průtok 2,0 l/s; max. průtok 10,0 l/s;
poklop 15,0 t
kus
2,00000
ZTI : 2
2
24
56241511R
odlučovač ropných látek gravitačně
sorpční; plast; rozměry 1660x700x1290 mm; objem kal. prostoru
200,0 l; jmenovitý průtok 2,0 l/s; max. průtok 10,0 l/s;
poklop 15,0 t
kus
1,00000
ZTI : 1
1
6. Záložka 002-Rampa položka 10 - co obsahuje?
10
110-2T00
Přidružený materiál
ks

1,00000

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
1. - vnitřní parapety jsou dodávkou oken viz tabulka oken
- pol.č. 114 a 115 nově pol.č. 115 a 116 výměra upravena
2. - pol.č. 116 nově 117 dle RTS obsahuje D+M+materiál
3. - Vnitřní dlažby Taurus 200x200mm
*Pol.č. 93 odstraněna
Nově pol.č. 558 – 563 – výměry upřesněny dle PD a Tech. zprávy
4. - míst.č. 1.34. je omítka stropu, oceněna v pol.č. 72
5. - pol.č. 13 nově pol.č. 12 – zůstává
pol.č. 24 nově pol.č. 23 je upravena na: Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t
6. pol.č. 10. nově pol.č. 51 patří k elektru

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
Dobrý den,
měla bych tři dotazy ohledně akce - Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova
405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba,
stavební úprava č. p. 469.
Ve VV se uvádí 11 ks 3,0 metrových mikropilot 80/10 mm, ale podle přiloženého výkresu zaklady se
jedná o 11x3 mikropiloty a délky 4,0 m.
Výkaz výměr: 11x3,0 =33,0 m
Realita dle PD: 11(míst) x3 (mikropiloty) x4,0 (délka MP) =132,0 m.
Prosím o upřesnění položky č. 33 ve VV.
Dále položka č. 124 a 126 by se měla vztahovat k vnější a vnitřní čistící zóně, pokud jsem dobře
pochopila. V zámečnických prvcích jsem nalezla položky s označením Z1 a Z2, ale poté neodpovídají
rozměry v položce ve VV, kde je uvedena čistící zóna vnitřní a vnější není nikde uvedena. Prosím o
upřesnění těchto položek.
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Položka č. 120 – Prosím o bližší specifikaci o co se jedná.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:


pol.č. 33 upravena dle PD



osazení úhelníků je v po.l.č. 120 dodávka čistících zón je pak v pol.č. 122 a 123



Osazení úhelníků do čistících zóny a ochranné úhelníky u rohů - dodávka úhelníku v pol.č.
121

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
Dobrý den,
prosím o upřesnění níže uvedených položek k akci: Střední škola řemeslná a Základní škola,
Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů,
nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469.
Pol. 512 souvisí s položkou 527, ale nikde jsem nedohledala specifikace. Prosím o doplnění či
vysvětlení.
Pol. 537 souvisí s položkou 539, o jaké označení skladby se jedná, popř. prosím o její upřesnění?
Pol. 538 kazety 600x600 jsem nikde ve výkresech nenašla, jedná se o SDK kazety? Ve VV je
napsaná fasáda, ale dle dokumentace je fasáda z kontaktního zateplení a poté z plechových
fasádních kazet, ale o velikosti 700x700, kterým by měla odpovídat pol. 557. – Prosím o upřesnění
této položky.
Pol. 549 – Světlík je ve výpisu prvků uváděn jako 3000x27000 2ks – 162 m2, ve VV je 3500x27000
2ks– 189 m2. Který údaj platí?
Dále bych měla dotaz k položce 557 obklad kovový. Dodavatel není schopen dodat odstín RAL7039,
nabízí podobné RAL7016, 7024, 9006, 9007. Je možné nahradit některých z nich nebo je striktní
RAL7039?
Děkuji za odpověď.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:


pol.č. 512 a 527 z výkazu výměr odstraněny nahrazeny
pol.č. 50 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm izolace tloušťky 60 mm, EI 60
pol.č. 497: M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo., vč. dodávky desky Cetris
Basic tl. 20 mm



ano souvisí jedná se o nosnou konstrukci pod podhled nově pol.č. 535 a 537
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Plechové fasádní kazety 700x700mm v PD
pol.č. 538 souvisí s pol.č. 557 nově pol.č. 536 a 555



nyní pol.č. 547
Výkaz výměr je počítán na rozvinutou šířku a ne na půdorysnou



Dodržet obklad kovový RAL 7039

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Dobrý den, ještě máme tyto dotazy k SOU Soběslav:
Pol. 121 v SO 01 Elektrizace železnic malý základ pro stožár, trubkový (typ T) nebo betonový (typ P) –
dle popisu se jedná o základ pod vlajkový stožár. Prosím o vysvětlení elektrizace železnic.
Pol. 125 v SO 01 Nerezový sloup vlajkový dl. 6m se objevuje i v SO 03 pol. 48 – prosím o upřesnění,
zda jde o 3ks nebo o 6ks.
Pol. 557 obklad kovový 68,24 m2 – dle výpočtu dle PD je 17,42 x 5,2 –(14,71 okna, dveře)= 75,9m2
(plus 10% ztratné). Dle mého názoru i dodavatele má být výměra 83,49 m2. Perforovaný nápis je
součástí této položky? Prosím o upřesnění.
Pol. 53 v SO 03 Demontáž oplocení – dle mého názoru má být výměra v m2, když je uvedeno 1,4
(výška plotu) x 85 (délka plotu) a ne 119m. Prosím o upřesnění.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:


V upraveném výkazu je vynulován



V upraveném výkazu je vynulován
V upraveném výkazu jsou 3ks



Nově upraveno v rozpočtu pol.č. 555 souvisí s pol.č. 536



Upraveno ve výkazu výměra je jen 85m

Na základě provedených úprav zadávací dokumentace, konkrétně Soupisu prací a dodávek vč.
VV, zadavatel zveřejňuje nový výkaz výměr jako přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 1 ze dne
24. 8. 2017 - Soupis prací a dodávek vč. VV – NOVÝ, který nahrazuje Soupis prací
zveřejněný na profilu zadavatele dne 9. 8. 2017 v rámci přílohy č. 6 – Soupis prací a dodávek
vč. výkazu výměr.
Zadavatel zároveň zveřejňuje Dodatečné informace k stavebně konstrukčnímu řešení.
Zadavatel vzhledem k doplnění zadávacích podmínek na základě § 99 odst. 2 zákona a
na základě paragrafu § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 9.
2017 do 9:45 hodin.
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Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12. 9. 2017 v 10:00 hodin v budově
Krajského úřadu (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) v 2.NP v zasedací
místnosti č. 2.075.
Přílohy:
Soupis prací a dodávek vč. VV – NOVÝ
Dodatečné informace k stavebně konstrukčnímu řešení

Za zadavatele
Digitálně
podepsáno
Jméno: Ing.
Klára Tejmlová
Datum: 24.08.2017
09:23:38

Ing. Klára Tejmlová
oddělení realizace veřejných zakázek
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