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příhraničních regionů
V Rychnově nad Kněžnou , dne 4.října 2013

Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

„Rekonstrukce ZŠ a MŠ".
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení na stavební práce dle § 38 zákona.
Dodatečné informace/dotazy uchazečů:

Dne 2.10.2013 jsme obdrželi tento dotaz:
Dotaz č.1:
Jaké je barevné řešení plastových výplní oken?
Odpověď:
Okna v plastovém provedení budou zevnitř bílá a z venkovní strany imitace dřeva.

Dne 3.10.2013 jsme obdrželi tyto dotazy:
Dotaz č. 1: V technické zprávě se hovoří o provádění zemních prací v první etapě (str. 1), vč. okapového
chodníku z kačírku, provedení venkovní komunikace (str. 4) a nových venkovních schodů a rampy s
palisádami (str. 2). Pro tyto činnosti nejsou ve výkazu výměr položky. Rozumím tomu tedy správně tak, že tyto
práce nejsou součástí zakázky? V opačném případě prosím o uvedení způsobu, jakým tyto práce cenit.
Dotaz č. 2: V technické zprávě se uvádí jako vrchní vrstva ploché střechy kačírek. Položky pro vrstvu z kačírku
ve výkazu výměr nejsou obsaženy. Prosím o objasnění této skutečnosti – jakým způsobem tyto práce cenit.
Dotaz č. 3: Ve výkresové části je na výkresu č.F1.1-10, pohled jihozápadní vidět okolo rampy a schodiště
zábradlí. Tyto konstrukce nejsou blíže popsány a specifikovány a nejsou obsaženy ve výkazu výměr. Znamená
to, že toto zábradlí není součástí zakázky? (jedná se o stejnou situaci jako u dotazu č. 1.)
Odpověď na všechny 3 uvedené dotazy:
Zadavatel sděluje uchazečům, aby nabídku vyhotovili dle předloženého výkazu výměr.

Tyto dodatečné informace jsou zveřejněny také na profilu zadavatele: https://pecin.profilzadavatele.cz/
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