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„Stavba Radnice Petřvald“
Dodatečné informace č. 2

Zadavatel obdržel dne 8. ledna 2014 žádost o dodatečné informace. V souladu s ustanovením § 49 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel tímto prostřednictvím osoby pověřené
výkonem zadavatelských činností poskytuje níže uvedené dodatečné informace, které odesílá uchazečům a
současně je vyvěšuje na profilu zadavatele:

Žádáme, Vás, o zodpovězení následujících dotazů:
1) V SO 01 Rozpocet slepy jsou položky č.
- 137 - 80010 - Přípojka vody, kanalizace - samostatný rozpočet
- 205 - 72110 - Vnitřní kanalizace
- 206 - 72210 - Vnitřní vodovod
- 207 - 72510 - ZTI - samostatný rozpočet
- 208 - 72511 - ZTI - požární ochrana - samostatný rozpočet
- 209 - 72512 - ZTI - předstěnové instalace - sam. Rozp.
- 210 - 72513 - ZTI - strojní vybavení - sma. Rozp
- 211 - 72514 - ZTI - izolace tepelné - sam. Rozp.
- 212 - 725291511U00 - Dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
- 218 - 73510 - Vytápění - samostatný rozpočet
- 424 - 21010 - Dodávka elektroinstalace
- 425 - 21020 - Strukturovaná kabeláž - samostatný rozpočet
- 426 - 21030 - EZS - samostatný rozpočet
- 427 - 24010 - Dodávka a montáž VZT
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Tyto položky nemají ve sloupci celkem (Kč) vyplněny vzorce. Znamená to, že nejsou předmětem
tohoto rozpočtu a u položky č. 212, že není předmětem plnění nebo je v jiném rozpočtu?
Odpověď: Není nutno vyplňovat vzorce, je třeba doplnit částky samostatných rozpočtů jednotlivých profesí.
Dotaz:
Kde jsou výkazy výměr (slepé položkové rozpočty) pro položky č.
137,205,206,208,209,210,211? Tyto položky nejsou předmětem plnění? Jak bude koordinována
stavba s dalšími zhotoviteli, kteří budou provádět tyto práce?
Odpověď: V rozpočtu zdravotechniky objektu SO 01. Tyto položky jsou předmětem plnění.
Dotaz:
Ve složce výkaz_výměr není rozpočet k elektroinstalaci. Můžete nám potvrdit, že položka č.424
se skládá z rozpočtů umístěných ve složce PD - SO 01 - Silnoproud a to: Materiál _slepý a Montáž_slepý ? Nejsou takto uvedeny ani v celkové rekapitulaci kompletního díla.
Odpověď: Pro řádek 424 - Dodávka elektroinstalace - je třeba sečíst rozpočty materiál slepý a
montáž slepý.
Dotaz:
Je možné opravit SO 01 Rozpocet slepy a odstranit položky, které se neoceňují, aby se předešlo
případným rozporům?
Odpověď: Ne. Rozpočet je pro všechny uchazeče stejný.
2) V zadávací dokumentaci ve složce výkaz_výměr je rozpočet SO 02 Soupis proměnných.
Dotaz:
Není uveden v celkové rekapitulaci kompletního díla. Jak máme tento soupis (výkaz) vyplnit, jak a
kam se má zahrnout?
Odpověď: Ve stavebním objektu SO 02 je uveden soupis proměnných. Jedná se o kontrolní soupis
hodnot výměr v položkovém rozpočtu daného objektu. Tento soupis se neoceňuje, nikam se nezahrnuje.

V Brně 13. ledna 2014
Za Coworking Centrum s.r.o.

Mgr. Jan Valoušek, jednatel

