VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Energetická opatření bytových domů - Brodská 1876/27 a
1905/33
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „zadavatel“)
Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky na žádost dodavatele, ze dne 20.04.2022,
takto:
Dotaz č. 1
Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:
Dotaz č. 1 - KZS
U BD Brodská 27 je v dokumentu č.9 skladba konstrukcı́ - uveden ve skladbě SO1 - EPS
70F bı́lý (λ=0,032W/m.K). V rozpočtu je uveden EPS šedý λ=0,032W/m.K. Předpokládáme,
že je v konstrukcı́ch pouze chyba barvy a použijeme EPS šedý s lambdou 0,032W/m2K. Je
to takto prosı́m správně?
Odpověď na dotaz č. 1
Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:
Ano, uvažován je fasádní polystyrén s λ=0,032W/m.K. (šedý), který je v projektové
dokumentaci správně definován lambdou. Mylně uvedená barva „bílá“ je formální chybou, za
kterou se zadavatel omlouvá.
Vysvětlení zadávacích podmínek nezakládá prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Dotaz č. 2
Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:
Dotaz č. 2 – Výplně otvorů
U BD Brodská 27 je v dokumentu č.10 výpis výrobků v položce č.3 – Hlinı́kové dveře
uvedeno: „vrchnı́ kovánı́ bezpečnostnı́, ze strany exteriéru koule, z vnitřnı́ klika“ ale v
obrázku jsou nakreslená dvě madla, které řešenı́ je správné?Pokud majı́ být dvě madla bude
kovánı́ s válečkem? Nebude např. paniková funkce apod.?
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Tı́mto Vás prosı́m o odpověď na naše dotazy, aby bylo možné realizaci stavebnı́ho dı́la
zodpovědně ocenit.

Odpověď na dotaz č. 2
Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:
V exteriéru je uvažována koule a madlo, v interiéru potom klika a madlo. Kování dveří s
elektrickým zámkem a elektrické propojení se stávajícím elektrickým otevíráním.
Vysvětlení zadávacích podmínek nezakládá prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 22.04.2022

Jana
Kotoučková

Podepsal Jana Kotoučková
DN: cn=Jana Kotoučková, c=CZ,
o=Město Žďár nad Sázavou,
ou=1242,
email=jana.kotouckova@zdarns.cz
Datum: 2022.04.22 14:09:44
+02'00'

___________________________
Bc. Jana Kotoučková, DiS.
kontaktní osoba pro veřejnou zakázku
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