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Odpověď na dotazy vznesené v rámci zadávacího řízení- „
Zateplení obvodových konstrukcí a stropů, rekonstrukce balkónů
na bytových domech Obránců míru č..p. 398- 400 a č.p. 401-403
v Kopřivnici“
Na základě dotazů uchazečů o zakázku, doplňujeme informace k zadávací
dokumentaci dle dotazů uchazečů:
Otázka 1:
Odstranění půdní dlažby - z jakého materiálu je půdní dlažba, v jaké ploše půdy se
nachází? (Po odstranění půdní dlažby obvykle dochází ke zvednutí stropu a vznik trhlin
v nižším podlaží - jak bude toto řešeno)
Odpověď:
Jedná se o keramickou pálenou půdní dlažbu, která se nachází v celých plochách půd
(výměra viz. výkaz výměr- plocha tepelné izolace stropů). Zvednutí stropů a následný
vznik trhlin nebude v rámci zakázky řešen. Demontáž dlažby musí být prováděna
postupně s průběžným odstraňováním suti.
Otázka 2:
Rekonstrukce hromosvodové soustavy znamená provedení doplnění nebo výměna
hromosvodové soustavy dle platných norem a požadavků.?
Odpověď:
Rekonstrukce hromosvodné soustavy spočívá ve výměně veškerých prvků soustavy ve
stávajícím rozsahu. Při realizaci nebude řešena rekonstrukce zemnící soustavy.
Otázka 3:
Úprava připojení světelných okruhů, prosím o bližší specifikaci (množství prodloužení
(vývodů) atd.)?
Odpověď:
Jedná se o prodloužení přívodu pro svítidlo v návaznosti na provádění nových
sádrokartonových podhledů v každém č.p. 1ks.
Otázka 4:
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Snížení podhledů bude provedeno SDK jakým druhem Standart či Protipožární, dále
jaká tloušťka izolace má být provedena? Posledním podlažím je myšlena půda či 4 NP?
Odpověď:
Tepelná izolace pod sádrokartonovým podhledem bude provedena z minerální vaty
v celkové tl. 200 mm, viz. skladba SCH2 na výkresu F114. Sádrokartonový podhled
bude proveden z desek STANDART tl. 12,5 mm. Posledním podlažím je myšlen prostor
vstupu na půdy.
Otázka 5:
Jaký druh tepelné izolace bude proveden v půdním prostoru - podlaha - není zřejmé
provedení pokud by měla být položena pouze nenosná izolace pak musí být rošt - není
v rozpočtu, nebo pokud je provedeno s nosné vrstvy (pochůzí - nemalé zvýšení ceny)
izolace na kterou je možno položit OSB desky pak také není specifikováno v rozpočtu
ani dokumentaci projektové?
Odpověď:
Tepelná izolace stropů nad posledním obytným podlaží, bude provedena z nosné
vrstvy- pochůzí s překrytím OSB deskami v souladu s projektovou dokumentací.
Otázka 6:
V tech. zprávě s píše o parozábraně - nikde se však neobjevuje v rozpočtu?
Odpověď:
Parozábrana bude umístěna pod sádrokartónový podhled viz. skladba SCH2 na
výkresu č. F113
Otázka 7:
Nové svody a žlaby budou mít jakou rozvinutou šíři?
Odpověď:
Průměr žlabů i svodů činní 150 mm.
Otázka 8:
Jaká bude rozvinutá šíře parapetů, jaký bude materiál projekt mluví o poplast. pozink.
plechu a výkaz výměr o hliníku. Jaká tloušťka v případě hliníku.
Odpověď:
Rozvinutá šířka parapetů je 450 mm z poplastováného ocelového pozinkovaného
plechu tl. 0,6 mm.
Otázka 9:
Nacenění zpětné montáže odpadních trub ve výkazu se provede? (z důvodu nacenění
nových - předešlé dotazy)
Odpověď:
Zpětná montáž odpadních trub nebude naceňována, v položkovém rozpočtu bude
položka oceněna 0. Tuto položku nahrazují dodatečné práce popsané ve specifikaci
zakázky- dodávka a montáž nových střešních svodů.
Otázka 10:
Střešní žlaby budou měněny do stávajících háků, pokud ne tak je nutné zaslání
informace o umístění háků (pod krytinou nebo uchycení na krokvích)?
Odpověď:
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Nové střešní žlaby budou osazeny do původních háků, které budou očištěny a opatřeny
1x základním a 2x vrchním syntetickým nátěrem v odstínu dle střešních žlabů.
Otázka 11:
Žlaby jsou nadstřešní nebo klasické provedení podstřešní?
Odpověď:
Klasické podstřešní žlaby.
Otázka 12:
Bude muset být demontováno obložení přesahu střechy nebo ne, pokud ano z jakého je
materiálu a v jakých rozměrech?
Odpověď:
Obložení přesahu střechy nebude demontováno, podstřešní římsa bude zateplena
kontaktním zateplovacím systémem v souladu s projektovou dokumentací.
Otázka 13:
Seznam provedených stavebních prací za 5 000 000 Kč včetně DPH nebo bez
DPH?
Odpověď:
Seznam provedených stavebních prací bude uveden v hodnotě min. 5 000 000 Kč bez
DPH za každou referenční stavbu.
Otázka 14:
Je úprava stávajících odtahů od topidel součástí této zakázky?
Odpověď:
Stávající odtahy zplodin z topidel budou prodlouženy o tloušťku KZS a opatřeny novými
krytkami. Celkový počet upravovaných odtahů je u č.p. 398 až 400- 48 ks a u č.p. 401
až 403- 34 ks. Fakturace bude provedena dle skutečného počtu. Tato cena bude
uvedena ve „FORMULÁŘI PRO ZPRACOVÁNÍ CELKOVÉ CENY“, přidání nového
řádku.
Otázka 15:
Povede nepředložení kvalifikačních předpokladů (Osvědčení o odborné způsobilosti
k provádění vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou – ETICS –
vydaný oprávněným certifikačním orgánem) k vyloučení uchazeče?
Odpověď:
Ano neprokázaní kvalifikačních předpokladů v nabídce je důvodem vyloučení nabídky
uchazeče z výběrového řízení na danou akci.

Ing. Igor Kocurek, v.r.
vedoucí odboru
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