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Dodatečné informace VI.
v rámci otevřeného podlimitního řízení:

„Navýšení kapacit MŠ Pastelka - stavba“

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů k výše uvedené
veřejné zakázce.
Dotaz dodavatele č. 1:
Nenašel jsem specifikaci barev žaluzií. V případě, že by měly následovat barvy oken, je nutné
počítat s příplatkem. Barvy standardní jsou bez příplatku.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel požaduje standardní barvy (bez příplatku).
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Dotaz dodavatele č. 2:
Prosím o upřesnění obsahu „meteostanice“, resp. o potvrzení, že specifikace „vč.
meteostanice (větrného čidla)“ obsahuje pouze větrnou automatiku, ne něco jiného. Ze
zkušenosti bychom doporučili pouze větrnou automatiku, pochopitelně s funkcí návratu žaluzií
do poslední polohy před započetím větru.
Odpověď zadavatele:
Ano, obsahuje pouze větrnou automatiku s funkcí návratu žaluzií do poslední polohy před
započetím větru.
Dotaz dodavatele č. 3:
U položek, např. pol. č. 0.01, 0.02 atd., je uvedeno barva vnější: dekor dřeva (dle stávajících
oken ve vile). O jaký odstín se přesně jedná?
Odpověď zadavatele:
Jedná se o povrch v exteriéru - zlatý dub, interiéru - bílá barva. Barevnost není závazná, musí
být ověřeno / vyvzorkováno přímo na stavbě před objednáním ke stejné barevnosti stávajících
oken ve vile dle zvoleného dodavatele oken.
Dotaz dodavatele č. 4:
U položek, např. pol. č. 0.06, 1.13, 1.22 atd., je u kování požadavek centrálního klíče. Kolik
klíčů se bude požadovat?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel požaduje 4 ks klíčů ke každému zámku.
Dotaz dodavatele č. 5:
U položky č. 1.22 je navíc požadavek na „elektrofab“ klíč. O co přesně se jedná? Bude to
napojeno na slaboproudé rozvody? Jako např. EPS?
Odpověď zadavatele:
Vyplývá z provozu, jedná se o poslední dveře na únikové cestě. Dveře v době provozu budou
odemčené (ex. je koule) a budou napojeny na elektro inverzní zámek.
Dotaz dodavatele č. 6:
U pol. č. 2.24 je požadavek, že dveře je třeba upravit v souladu s PBŘ. Dle PBŘ by tyto dveře
měly být v rámci provozu školky otevřené. Jak toho bude možné dosáhnout? Budou tyto dveře
napojeny na EPS, např.?
Odpověď zadavatele:
Jedná se o položku 2.25, Odemčení v době provozu musí vyplývat z provozu (vnitřního
předpisu) MŠ. Jedná se o dveře na únikové cestě, kde je požadavek na možné otevření z
interiéru i exteriéru. EPS pro objekt není vyžadována.
Dotaz dodavatele č. 7:
Pod dveřmi a okny, které jsou až na čistou podlahu máme počítat s rozšiřovacími
podkladními profily nebo PURENITY? O jaké výšce?
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Odpověď zadavatele:
V PD je uvedeno s ROZŠIŘUJÍCÍMI TEPELNĚ IZOLAČNÍMI NOSNÝMI PROFILY.
Výška podkladních profilů dle výšky skladby podlahy v daném místě (skladby podlah
260mm, 125mm) s odečtením výšky zapuštění Al prahů tak, aby splňovaly výšku max. 20mm
nad čistou podlahou dle zvoleného výrobce.
Dotaz dodavatele č. 8:
Pod okna na parapet máme počítat s klasickým podkladovým profilem nebo PURENITEM? O
jaké výšce?
Odpověď zadavatele:
U položek s interiérovým parapetem bude systémový podkladový profil okna.
Dotaz dodavatele č. 9:
Prosím o přesnou definici madel na dveřích. Jakou funkci mají splňovat? Mají fungovat místo
kliky? Nebo možnost otevření pouze za použití klíče, tudíž funkce madla stejné jako koule?
Není mi jasné, zda jsou myšlena madla pro osoby s omezenou funkcí pohybu, tedy sloužící
k zavírání dveří a jaký mají mít tvar a velikost? Budou vždy jen v interiéru?
Odpověď zadavatele:
Tvar, velikost: broušený nerez, průměr cca 32mm, rovné na šířku křídla včetně zaoblení
v rozích, madla včetně krycích rozet v místě přikotvení na dveřní křídlo

Vzhledem k tomu, že výše poskytnuté informace nerozšiřují možný okruh účastníků,
zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Účastníci mohou i nadále podat svoji
nabídku nejpozději do 20. 11. 2019 do 9:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje EZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese
https://zakazky.liberec.cz/, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz
„Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

Za zadavatele: …………………………………………….
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec
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