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                                                             Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám 

 
Název zakázky :    Zateplení  budovy zdravotního střediska  Měřín 
 
Zadavatel :            Městys Měřín 
                             Náměstí 106, 594 42  Měřín 
                             Zastoupený : p. Ing. Jiřím Servítem,  starostou  
                             IČO: 00294799 
 
 
Na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám.   
Odpovědi na jednotlivé dotazy  byly zpracovány ve spolupráci s projektantem stavby. 
 

Dotaz č. 1:                      
V zadávací dokumentaci jsou výkazy na uznatelné - neuznatelné náklady a výkaz komplet. Který výkaz 
bude součástí nabídky? 
 
Odpověď  č. 1: 
Součástí nabídky budou všechny předané  soupisy prací tedy soupisy prací na uznatelné náklady,   
neuznatelné náklady ´a  soupisy prací  na celkové náklady. 

Dotaz č. 2:                    
V zadávací dokumentaci se píše v odstavci 14.1, že se bude hodnotit cena bez rozpočtové rezervy. Bude 
rozpočtová rezerva součástí nabídky? Ve výkazech na rezervu položka není.  
 
Odpověď č. 2: 
Rozpočtová rezerva nebude součástí nabídky. Znění  článku 14.1. se upravuje  takto:  
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší  nabídková cena.  
Hodnotící komise bude hodnotit cenu bez DPH  doloženou oceněným výkazem výměr -  položkovým 
rozpočtem. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez DPH. Před stanovením 
pořadí úspěšnosti nabídek posoudí hodnotící komise výši nabídkových cen  z hlediska toho, zda se jedná 
či  nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.   

Dotaz č. 3:                     U 
položky 43. Svislá doprava suti ve výkazu „komplet“ nesedí výměra se součtem výkazů uznatelných a 
neuznatelných nákladů. U neuznatelných nákladů svislá doprava suti chybí?    

Odpověď 3: 
Ve výkazu výměr „Komplet“ byla chybně přičtena hmotnost suti z části „Neuznatelné náklady“ ve výši 
1, 7818 t (Neuznatelné náklady, pol. č. 3 - Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, 30,2 m2 – 
demontážní hmotnost = 1,7818 t). V této položce není svislá doprava obsažena. 
Správné množství ve výkazu výměr „Komplet“ pro položku č. 43 - Svislá doprava suti a vybour. hmot 
za 2.NP nošením je tedy 6, 483 t. 
 
43 979 01-1211.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 

nošením 
t 6,483 

(3,37824+5,59226+5,55224-1,7818+0,114+0,1111)/2 
6,48 
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Dotaz č. 4:                                         
Kolik metrů hromosvodu se bude zpětně montovat?  

Odpověď 4: 
Celková délka pro zpětnou montáž vodičů svodů hromosvodu na novou fasádu je 54,1 m. 
7,1+8,8+6,5+7,3+7,3+4,4+1,7+3,7+7,3 = 54,1 

Dotaz č. 5:                     
Ve skladbě S3 a S4 je v dokumentaci paropropustná folie, ale ve výkazu výměr chybí? 

Odpověď 5: 
Ve výkazu výměr chybí položka pro dodávku a montáž paropropustné fólie. V souvislosti s doplněním 
položek se mění množství pro přesun hmot pro izolace tepelné. Nově se doplňují položky:  

61 
R713 19-
1100.01 Položení paropropustné fólie s přelepením spojů  m2 106,56   

    Ochrana tepelné izolace podlahy půdy 

    105,5*1,01 106,56     

62 283-25080.A Fólie podstřešní paropropustná 95g/m2 kontaktní m2 116,05   

    Vhodná na tepelnou izolaci - dotyková (kontaktní). 

    hmotnost 95 g/m2 

    pevnost 210/200 N/5 cm 

    paropropustnost >1200 g/m2/d (Lyssy) 

    faktor difuzního odporu U 100 u 

    ekvivalentní difúzní tloušťka Sd 0,02 m 

    hořlavost B2  

    105,5*1,1 116,05     

63 
998 71-
3102.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m  t 1,77   

Dotaz č. 6:                     
V jaké formě bude požadována dokumentace skutečného provedení. 

Odpověď 6: 
Dokumentace skutečného povedení bude požadována v listinné podobě ve trojím  vyhotovení. 
 
Dotaz č. 7: Úprava plynového potrubí – kolik metrů, nebo se jedná pouze o oddálení od fasády? 
 
Odpověď 7: 
Ano, úprava plynového potrubí spočívá v odsazení stávajícího plynového potrubí na líc nové fasády. 
 
Dotaz č. 8:  
V tabulce výplní otvorů není určena barva („barevné řešení bude určeno investorem“), která má 
zásadní vliv na jejich cenu. Prosím o určení barevného provedení výplní. 
 
Odpověď 8: 
Barevné řešení oken: Jednostranná barva v odstínu hnědé, přesný odstín bude upřesněn v průběhu 
provádění díla dle vzorníku dodavatele výplní otvorů.  
Barevné řešení plastové prosklené stěny vnitřní  ( označení D2)  – barva bílá. 
Barevné řešení  hliníkových dveří  ( označení D1, D3, D4, D5 ) a okna O4 – barva šedá  
 
Další informace:   
Změny  týkající se výkazů výměr popsané výše jsou zapracovány do  nových výkazů výměr 
( soupisu prací) : 
 „Rozpočet_ZS Měřín_PDPS_slepý_uznatelné_dod_1“ (přidány položky č. 61, 62 – 
paropropustná fólie, pol. č. 63 - změna množství přesunu hmot pro tepelné izolace) 
„Rozpočet_ZS Měřín_PDPS_slepý_komplet_dod_1“ (pol .č. 43 – změna množství Svislá 
doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením, přidány položky č. 61, 62 – paropropustná fólie, 
pol. č. 63 - změna množství přesunu hmot pro tepelné izolace) 
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„Rozpočet_ZS Měřín_PDPS_slepý_neuznatelné_dod_1“ (není změna) 
 
Tyto   nové soupisy  prací   uchazeči použijí pro vypracování své cenové nabídky. 
 
Vzhledem k tomu, že zadavatel upravil a upřesnil zadávací podmínky v části vztahující se ke zpracování 
nabídkové ceny, současně prodlužuje lhůtu pro zpracování a podání nabídky tak, aby dodavatelé měli 
dostatečný časový prostor pro zpracování svých cenových nabídek. 
 
Lhůta  pro podání nabídek se mění z původního termínu 25.11.2014  na 03.12.2014 do 10:00 hod. 
 
 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne  18.11.2014 

  
 
 
                                                                                                        Ing. Hana Veselá 
                                                                                                  osoba pověřená výkonem 
                                                                                                    zadavatelských činností 
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