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 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 - Obchodní akademie Chrudim

Druh zakázky / řízení:

stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní

Zahájení řízení:

dne 9.11.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 16.11 2021
Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.11.2021 v 09:40:40 hod. žádost jednoho
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.
Dotaz: „prosím o doplnění výpisu skladeb konstrukcí, kde bude uvedena skladba S3a, S3b, které jsou uvedeny ve výkazu výměr v části
"Izolace proti vodě". Jedná se zejména o položku 111 "Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, včetně dodávky fólie",
zmiňovaná fólie není nikde specifikována.“.
Odpověď: Projektová dokumentace stavby původně obsahovala i práce spojené s provedením hydroizolace
spodní stavby, protože suterénní prostory školy trpěly rozsáhlými vlhkostními poruchami. Protivlhkostní
opatření byla již provedena v rámci samostatné stavby při rekonstrukci školního dvora. Z tohoto důvodu
zadavatel upravil soupis prací stavební části, ze kterého odebral Díl 711 – „Izolace proti vodě“, který
obsahoval položky 111-116. Zadavatel proto zveřejňuje aktualizovaný soupis prací - revize 1, který v plném
rozsahu nahrazuje soupis původní.
Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 15.11.2021 v 09:54:19 hod. žádost jednoho
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.
Dotaz: „prosíme doplnění informací ke komplexní repasi vstupních dveří. Ve výpisu prvků jsou pouze obecné informace, prosím o doplnění
návrhu prací, které se mají na dveřích provádět. Toto by již mělo být zpracované z vyjádření památkového ústavu. Cena repase dveří se
může hodně lišit v závislosti na prováděných prací.“.
Odpověď: Na základě žádosti byla doplněna specifikace prací na repasi vchodových dveří uvedená ve Výpisu
výrobků - výkres D.1.1.20. Zadavatel tak zveřejňuje aktualizovaný výkres D.1.1.20 - Výpis výrobků, který
v plném rozsahu nahrazuje soupis původní, přičemž předmětné vchodové veře jsou položkou 17 tohoto
výpisu.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato
nově končí dne 1.12.2021 v 10.00 hod.

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

Mgr. Ing. Robert
Hebký
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