Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5
podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“)
Veřejný zadavatel:
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14
sídlo: Maltézské nám. 14, 118 44 Praha 1
IČO: 61387339
právní forma: Příspěvková organizace
zastoupený: MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelka
Osoba zastupující veřejného zadavatele v zadávacím řízení:
RUNICON consulting s.r.o.
sídlo: Bratislavská 1488/6, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 01635671
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zastoupený: Mgr. Roman Novotný, jednatel
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Mgr. Roman Novotný
korespondenční adresa: Vlárská 1460/19, 104 00 Praha 10
e-mail: verejne-zakazky@email.cz
Název veřejné zakázky: Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené –
celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/483 (stavební práce),
Identifikační číslo SMVS: 133V111000012, Druhé zadání
Zakázka je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem: 630107.
Zakázka je zadávána v otevřeném řízení, v souladu s ustanoveními § 21 odst. 1 písm. a), §
27 a násl. zákona o veřejných zakázkách, Směrnice Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy o zadávání veřejných zakázek, č.j.: MSMT – 13430/2014-1, v platném znění a
Dokumentace Programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny
speciálního školství a náhradní výchovné péče.
Na základě obdržených písemných žádostí dodavatelů o dodatečné informace
k zadávacím podmínkám vyhotovil zadavatel tyto Dodatečné informace k zadávacím
podmínkám č. 5. Všichni dodavatelé při zpracování svých nabídek zohlední a použijí
také tyto Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5.
Přesné znění žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
1) Prosím o informaci, v jaké třídě reakce na oheň jsou požadovány dřevěné akustické prvky
(je nutno splnit B;s1-d0 pro shromažďovací prostory popř. jinou třídu nebo není požadována
žádná třída reakce na oheň)? V PBŘ je definován pouze index šíření plamene po povrchu.
2) Dobrý den, posílám dotaz na
1) upřesnění skladeb SDK konstrukcí (v zadání jsou popsány různé skladby) – co platí a
co máme ocenit?
1.
Detail akustické příčky – Rw=68dB trojité oboustranné opláštění bez označení typu
SDK desek
2.
Akustická studie str. 3 – 4.1 Příčky (tl. 175 mm - trojitě oboustranně opláštěná deskami
Diamant 3x12,5 mm – Rw=68dB)
1

3.
Výkaz výměr – u všech SDK příček (i podhledů) jsou popsány deska typu A 12,5 mm
(popis standardní bílé SDK desky), příp. H2 – deska impregnovaná a Rw=60dB (což by
odpovídalo přiloženému technickému listu)
2) Dále z přiloženého výkazu akustických opatření není jasné, které položky jsou Ecophon
Wall Panely (Akustická studie, str. 6), prosím upřesnit.
3) Dobrý den,
je nutné dodržet procentní sazby vedlejších nákladů uvedené ve výkazu výměr zadávací
dokumentace?
001: Vedlejší náklady
Zařízení staveniště - zřízení

%

1,00%

Zařízení staveniště - provoz

%

0,50%

Zařízení staveniště - odstranění

%

1,00%

Územní a provozní vlivy, inženýrská činnost

%

0,30%

4) Dobrý den, posílám dotaz k výběrovému řízení:
1) Přírodní lino tl. 2,5 mm mají být pásy nebo čtverce? Ve výkazu je lepení čtverců, ale
nikde v PD o tom není zmínka.

Odpovědi zadavatele:
ad 1) Projektem se navrhují akustické obklady stěn a stropů v učebnách a zkušebně.
Povolený index šíření plamene použitých materiálů na obklady stěn činí i s ≤ 75 mm.min -1 a
stropů i s ≤ 50 mm.min -1. Dle sdělení specialisty platí index šíření plamene.
Řešené prostory konzervatoře nejsou shromažďovacími prostory podle ČSN 73 0831. Jedná
se o jednotlivé učebny pro nejvýše 5 žáků a učitele. Indexy šíření plamene byly navržené s
ohledem i na přítomnost osob s omezenou schopností pohybu. Prosím, oceňte výkaz výměr.
Ad 2)
1) Příčky kolem učeben budou vycházet ze standardu Knauf W 153, celkové tl. 175mm.
Katalogem deklarovaná hodnota vážené neprůzvučnosti Rw = 68 dB, vytváří předpoklad pro
dosažení normová hodnoty R´w = 57 dB. Viz návrh akustika Příčky.
2) Tyto desky jsou navrženy pouze jako obklad stěn v místnosti č. 1.17, učebna v 1. NP. Viz
výkaz výměr a akustika.
ad 3) Uvedené procentní sazby jsou pouze orientační a uchazeč je tedy nemusí dodržet,
může je upravit.
ad 4) Přírodní lino bude lepeno v pásech.
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