Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly, IČO 261238
Název veřejné zakázky
Druh zakázky
Datum zahájení řízení

Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice

1. Část – stavební práce
14.10.2020
P20V000000245/ Z2020-036096

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 doručené dne 21.10.2020
Dotaz
1) žádám o zaslání seznamu výkresů stavební části, k ověření chybějících výkresů: základy, č. 01.1.12
až 20, 01.1.25 až 31, 01.1.38 až 40
2) žádám o zaslání dokumentace mikropilot, ze které bude patrno:
- počet ks, délku, průměr trubky, hloubku stávajícího základu, zajištění propojení dříku mikropiloty se
základem
3) technologie gastronomického provozu:
v soupisu strojů a zařízení jsou odkazy na samostatný projekt Chlazení gastro. Žádám o vysvětlení
návaznosti na Centrální chlazení
Odpověď
ad 1) uvedené „chybějící“ grafické přílohy se nevyskytují, každá z částí dokumentace tvořena
seznamem příloh tak, aby nedošlo k vyčerpání čísel příloh do další části, např.pro část
dokumentace z čísly příloh „1 ÷20“ vyčerpáno 11 položek, proto další část dokumentace začíná
přílohou č.“21“ a dále v číselné řadě,
ad 2) problematika mikropilot zpracována v části „so-01 / 1-2“ – stavebně konstrukční část řešení
/příloha „SV_DPS Křešice (adresář SO1_1-2.zip na profilu zadavatele)
ad 3) problematika VZT/chlazení pro celý objekt so-01, vč. provozu gastro zpracována v části „1-41c_VZT“ (adresář 1-4.zip na profilu zadavatele)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 doručené dne 22.10.2020
Dotaz
Ve výkresu č. 01.01.35 je projektováno provedení přístřešku zásobování gastro provozu. Součástí
navrženého přístřešku je i zasklení drátosklem. V předloženém VV není uvedena položka pro ocenění
provedení zasklení drátosklem.
Náš dotaz zní: doplní zadavatel předložený VV o položky, kterými uchazeč ocení provedení zasklení
přístřešku drátosklem?
Odpověď
požadovaná položka pod „SO 01 – vlastní objekt / 787 – Dokončovací práce – zasklívání / buňka
č.601“

Vzhledem k tomu, že se jedná o vysvětlení zadávací dokumentace bez vlivu na okru účastníků nebude
v současné době prodlužován termín pro podání nabídek.
Děčín 23.10. 2020
Ing. Věra Havlová, administrátor VZ
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