Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
V Pardubicích, dne 14. 1. 2021

1.1. Název veřejné zakázky
1.2. Identifikace zadavatele
Název
Sídlo
IČ
1.3. Druh veřejné zakázky
1.4. Forma zadávacího řízení
1.5. Systémové číslo VZ
1.6. Limit veřejné zakázky

SŠ Automobilní Ústí nad Orlicí vzdělávací a rekvalifikační centrum,
podruhé
Pardubický kraj
Komenského nám. 125, Pardubice
70892822
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní
P20V00000641
Podlimitní

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k zadávacím podmínkám
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a
doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle
zákona.
Zadavatel obdržel dne 11. 1. 2021 14:23 hod. následující dotaz, na který podává níže
uvedené vysvětlení.
Dotaz č. 1:
Ve výkazu výměr nejsou řešeny požární prostupy pro instalace. Žádáme Vás o doplnění
počtu prostupů do výkazu výměr a specifikaci (průměr, odolnost ...) se zakreslením ve
výkresové dokumentaci v Požárně bezpečnostním řešení.
Odpověď č. 1:
Bylo provedeno doplnění 1 oboustranné ucpávky na slaboproudých rozvodech.
Zadavatel uveřejňuje současně s tímto vysvětlením příslušné opravené dokumenty. Výkres
E3_01 SLABOPROUD 1NP (Příloha č. 1) a opravený soupis prací s výkazem výměr (Příloha
č.2). Přidána karta 2.1 – Elektroinstalace.
Zadavatel obdržel dne 12. 1. 2021 13:53 hod. následující dotaz, na který podává níže
uvedené vysvětlení.
Dotaz č. 2:
Při nacenění dveří jsem našli neshody:
1)
2)

výpis prvků nesedí s výkresy
ve výkazu jsou k nacenění dveře z části prosklené, ve výpisu prvků plné

3)
pokud prosklené, potřebujeme bližší specifikaci, neboť cenový rozdíl mezi
bezpečnostním sklem, nebo normálním, matným nebo s pískováním je značný
4)
bezpečnostní vložka se rovná i bezpečnostní kování?
Máme tedy cenit dle výpisu prvků anebo dle výkazu výměr?
Odpověď č. 2:
1) Prvky uvedené ve výpisu výplní otvorů (D.1.1.1.2.14) jsou ve shodě s výkresovou
dokumentací, rozpor je ve výkazu výměr. Zadavatel uveřejňuje současně s tímto vysvětlením
opravený soupis prací s výkazem výměr (Příloha č. 2).
2) Interiérové dveře jsou plné bez prosklení. Zadavatel uveřejňuje současně s tímto
vysvětlením opravený soupis prací s výkazem výměr (Příloha č. 2).
3) Viz předchozí odpověď 2).
4) U vchodových dveří ano (prvek O/06), u dveří v interiéru není bezpečnostní kování.

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části
zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.
V souvislosti s touto dodatečnou informací rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání
nabídek, z původního termínu 25. 1. 2021 v 10.00 hod., na nový termín 26. 1. 2021 v 10.00
hod.
Přílohy:
Příloha č. 1: E3_01 SLABOPROUD 1NP
Příloha č. 2: Soupis prací s výkazem výměr II
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