DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 8
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
název:
sídlo:
zastoupený:
IČO:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města
00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se
k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„SPORTOVNÍ AREÁL UL. LEONOVOVA,
KARVINÁ-HRANICE“
Dotazy zájemce č. 1:
dotaz č.1
SO 13 ASŘ výkaz výměr
D-02 - D+M Dveře vnitřní dřevěné plné, 800x1970mm, včetně obložkové
120 K 766960N02
zárubně
Poznámka k položce:

ks

2,000

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek,
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka,
výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava.
Kompletní specifikace viz výpis dveří.

P

Výpis dveří

Bezpečnostní dveře nemohou mít dřevěnou zárubeň, měla by být ocelová.
• Můžete se vyjádřit k výše uvedené poznámce, že by bezpečnostní dveře měly mít ocelovou zárubeň?
• Jaká bude zárubeň u dveří pod odk.D02?
• Budou dveře skutečně bezpečnostní?
dotaz č.2
SO 06.1 oprava kanalizace bezvýkopovou technologií
56

K

899950R01 Oprava kanalizačního potrubí DN 200 mm bezvýkopovou technikou
Poznámka k položce:

P

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech
přímo souvisejících prací a dodávek

m

39,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bezvýkopová oprava kanalizace v celkové délce 141 m, z toho potrubí DN200
délky 39 m a potrubí DN300 délky 102 m. Předpokládá se bezvýkopová oprava
kanalizace laminovacím rukávcem, před provedením opravy bude kanalizace v
celé délce vyčištěna.
"rozsah_SO 06.1_D1-06 v.č. 02/06, TZ"
39,0
Součet

VV
VV
VV
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K

899950R02 Oprava kanalizačního potrubí DN 300 mm bezvýkopovou technikou

39,000
39,000
m

102,000

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech
přímo souvisejících prací a dodávek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P

-bezvýkopová oprava kanalizace v celkové délce 141 m, z toho potrubí DN200
délky 39 m a potrubí DN300 délky 102 m. Předpokládá se bezvýkopová oprava
kanalizace laminovacím rukávcem, před provedením opravy bude kanalizace v
celé délce vyčištěna.
"rozsah_SO 06.1_D1-06 v.č. 02/06, TZ"
102,0
Součet

VV
VV
VV
•
•

102,000
102,000

Bude se oprava kanalizace provádět jen v rozsahu šachta-šachta nebo jsou na trase i přípojky či
nějaké přípojky? Dle situace to vypadá jen jako trasa bez přípojek.
Jaké jsou šachtice, jsou to standartní betonové RŠ o průměru skruže 1000mm?

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 1:
dotaz č.1
SO 13 ASŘ výkaz výměr
Bezpečnostní dveře nemohou mít dřevěnou zárubeň, měla by být ocelová.
•

Můžete se vyjádřit k výše uvedené poznámce, že by bezpečnostní dveře měly mít ocelovou zárubeň?

Potvrzujeme, že bezpečnostní dveře třídy RC2 budou mít dřevěnou obložkovou zárubeň (certifikovaný výrobek).
•

Jaká bude zárubeň u dveří pod odk.D02?

Dřevěná.
Ve výkazu výměr je však nesprávně uveden typ dveřního křídla, a to s polodrážkou. Je nutné nacenit a dodat
bezfalcové provedení (oproti původně uvedenému falcovému provedení)
•

Budou dveře skutečně bezpečnostní?

Ano – třída RC2.
Dotaz č.2
SO 06.1 oprava kanalizace bezvýkopovou technologií
•

Bude se oprava kanalizace provádět jen v rozsahu šachta-šachta nebo jsou na trase i přípojky či nějaké
přípojky? Dle situace to vypadá jen jako trasa bez přípojek.

Vzhledem k tomu, že pro návrh nebyly k dispozici údaje o stavu kanalizace (nebyly provedeny průzkumy, bez údajů o
šachtách) je navržen a bude naceněn rozsah šachta.

Ve výkazu výměr je zahrnut průzkum kanalizace před realizací (viz. technická zpráva SO 06.1), kterým bude ověřena
existence přípojek a stav kanalizace, skutečný rozsah oprav kanalizace bude dle návrhu dodavatele potvrzen
stavebníkem.
Náklady na průzkumy jsou uvedeny ve vedlejších a ostatních nákladech stavby.
•

Jaké jsou šachtice, jsou to standartní betonové RŠ o průměru skruže 1000mm?

Jsou to standardní betonové RŠ o průměru skruže 1000 mm.

V Karviné dne 10. 03. 2020
S pozdravem
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