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Rekonstrukce budovy a přístavba za účelem vytvoření
výrobních a skladovacích prostor společnosti CLIMART, spol.
s r. o.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0003447
Stavební práce
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů1

Zadavatel, tj. CLIMART, spol. s r. o., se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 27845061, který je v rámci výběrového řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený
příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o., se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory, IČ: 25869043, poskytuje níže vysvětlení zadávacích podmínek:
Dotazy č. 1 ze dne 17. 3. 2017:
V ZD uvádíte pod bodem:
10.7. Součástí nabídky uchazeče bude řádně vyplněna tabulka …. V příloze 10 – Specifikace
výrobků, které uchazeč předpokládá použít a zabudovat. Uvedené výrobky a materiály budou
použity při realizaci díla.
1/ V příloze je uveden koberec ve čtvercích Modulyss Step, tento se liší vyšší cenou než uvádíte
ve skladbách podlah od standardní ceny 450 Kč/m2. Lze čtverce Modulyss nahradit adekvátními
kobercovými čtverci podobných vlastností za příznivější cenu?
Odpověď na dotaz 1/:
Příloha „Skladby podlah“ byla upravena – viz příloha „Skladby podlah_20170321.xls“.
2/ V rozpočtu je položka 311 – Lepení soklových lišt do fabionů. Lepení kobercových čtverců do
fabionů je zcela kontraproduktivní co se následné údržby týče. Navíc proveditelnost bude díky
podkladů koberc. čtverců značně obtížná – prosím o aktualizaci či upřesnění, opět soklování je
odlišné cenově oproti standardu, které uvádíte v příloze 10.
Odpověď na dotaz 2/:
Ano, lze použít standardní soklování s plastovou lištou.
3/ Dle standardů se mělo počítat s cenou za PVC kolem 400 Kč/m2 bez DPH, upřesňovaný výběr
homogenního materiálu iQ One je cenově přes 1000,- Kč/m2 bez DPH.
Odpověď na dotaz 3/:
Příloha „Skladby podlah“ byla upravena – viz příloha „Skladby podlah_20170321.xls“.
4/ Plastové okno xxx/xxx Rehau Geneo 86 Uw=0,72 W/m2K, ve výpisu Uw menší nebo rovno
0,58W/m2K, co je platné?
Odpověď na dotaz 4/:
Platná hodnota Uw= 0,72 W/m2K. Požadavek na zasklení Ug=0,58W/m2K.
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5/ Ve výkazu výměr a v příloze č. 10 je uveden jiný počet hasicích přístrojů než v PBŘ PD. prosím
o upřesnění.
Odpověď na dotaz 5/:
Platí počet, uvedený ve výkazu výměr a v příloze č. 10 ZD.
6/ pol. 73 M+D firemní nápis-viz výkres pohledy, ve výkresech pohledů není zakreslen nápis,
prosím uveďte kde je umístěn a náhled nápisu.
Odpověď na dotaz 6/:
Nápis je umístěn na čelní fasádě, viz PD, výkres „pohled jižní – nové konstrukce“.
V příloze č. 10 – Specifikace výrobků jsou uvedeny typy a popisy pro ÚT, ZT, EL, VZT, HSV+PSV
- výrobky, název výrobku, typ/specifikace. Co je platné pro zhotovitele ke správnému ocenění
rozpočtu? Tabulka standardu příloha č. 10 nebo výpis prvků PD?
Odpověď na dotaz:
Platný ke správnému ocenění je výpis prvků PD. Do přílohy č. 10 ZD – Specifikace výrobků, uvede
účastník výrobky, které hodlá použít a zabudovat. Uvedené výrobky a materiály budou následně
použity při realizaci samotného díla. Příloha č. 10 ZD je určena mimo jiné k posouzení splnění
kvalitativních a technických parametrů účastníkem.
Dotaz č. 2 ze dne 21. 3. 2017:
Výkresy projektové dokumentace jsou v zadávací dokumentaci pouze v .dwg. Bylo by možné
poskytnout výkresy v .pdf?
Odpověď na dotaz:
Zadavatel poskytuje výkresy – viz příloha „Výkresy v pdf“.
Na základě provedených změn zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z původního
termínu 3. 4. 2017 10:00 hodin na 6. 4. 2017 10:00 hodin a dále se upravuje termín otevírání
obálek s nabídkami z původního termínu 3. 4. 2017 10:00 hodin na 6. 4. 2017 10:00 hodin2.

Bc. Markéta Vodáková
QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele
Přílohy:
Skladby podlah_20170321.xls
Výkresy v pdf
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Otevírání obálek je neveřejné v souladu s ustanovením bodu 13. 4. ZD.
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