Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel

Pardubický kraj

sídlo:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

zastoupený:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

IČO/ DIČ:

70892822/ CZ70892822

profil:

https://zakazky.pardubickykraj.cz

zástupce ve věcech technických:

Ing. Jaroslava Hrdinová, jaroslava.hrdinova@pardubickykraj.cz

Zástupce pověřený organizací
zadávacího řízení:

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz

IČO:

64010082

sídlo:

Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most

Název veřejné zakázky:

Realizace úspor energie - SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, hlavní budova
a tělocvična

Druh zakázky / řízení:

stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní řízení

Zahájení řízení:

dne 25.10.2019 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 11.11. 2019
1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 7.11.2019 ve 07:41 hod., tedy po lhůtě dle čl. 12
Výzvy k podání nabídek následující dotaz, na který i přesto podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.
Dotaz:
„Dobrý den,
PD na tělocvičnu hovoří o plechovém fasádním obkladu.
Žádám o upřesnění technických parametrů obkladů.“.
Odpověď:
Odpověď na uvedený dotaz vyplývá z PD. Při zpracování PD byl plechový fasádní obklad a jeho nosný rošt
konzultován s výrobcem výše uvedených prvků. Ten na základě PD navrhoval:
štítová stěna – plechový fasádní obklad šířky 800 mm s protikorozní povrchovou úpravou a tloušťkou 1,2 mm
obklad střešního vazníku – plechový fasádní obklad šířky 600 mm s protikorozní povrchovou úpravou a
tloušťkou 1,0 mm
Navrhované řešení musí být ověřeno při realizaci výtažnými zkouškami, jak je uvedeno v DPS: „Zhotovitel
provede výtažně zkoušky, na základě kterých určí počet kotev na m² a jejich typ a způsob kotvení plechového
fasádního obkladu. Tvar a rozměry plošného fasádního obkladu bude maximálně odpovídat návrhu a
kotevním možnostem fasádního systému. Kotevní možnosti zhotovitel ověří během realizace po demontáži
stávajícího obložení.“.

S ohledem na shora uvedenou odpověď, resp. skutečnost, že se zadávací podmínky nemění, zadavatel
neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje
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