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DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996
zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti
e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044

Odpověď na dotaz zájemce č. 1

Zadavatel:
Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
IČ: 00239500
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, starostou města
V Rychnově nad Kněžnou dne 18. 9. 2014
Z pověření zadavatele veřejné zakázky „Zateplení objektu poliklinika
poliklinika Okružní II“
II“ zadané v otevřeném
podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznámením o
zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod e. v. 492312, reagujeme na dotaz zájemce:

Dotaz č. 1
V zadávacím výkazu výměr jsou položky „Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm
– folie“ a „Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 7
mm“. Obě položky mají stejnou výměru a to 2.269,52m. Není možné, aby měly tyto položky absolutně
stejnou výměru. Předpokládáme, že položka rovné ostění je nadbytečná buď v plné výši, nebo částečně a
žádáme o revizi zaslaného zadávacího výkazu výměr.
Odpověď:
Žádáme uchazeče o ocenění obou položek. Jedná se o úpravu obou stran osazovací spáry, tudíž musí být
položky dvě. Upozorňujeme, že dokumentace obsahuje i další požadavky na provedení a osazení výplní
otvorů v obvodových stěnách, jako např. použití parotěsných pásek, rozšiřovacích profilů, systémových lišt,
dotlemení /Katalog výrobků/, a požadavek investora na osazení klik ve spodní části oken /Technická zpráva
stavební/.
Dotaz č. 2
V zadávacím výkaze výměr je položka pro montáž žaluzie:

293 K

786626121

Montáž lamelové žaluzie vnitřní
nebo do oken dvojitých kovových

m2 669,270

Současně je zde položka pro dodávku:

294 M 6112434R1

žaluzie hliníková interiérová

kus 702,734
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Jelikož provádíme pro každou položku individuální kalkulaci, žádáme zadavatele o bližší specifikaci,
zejména pak žádáme o doplnění barvy a šíře lamely a o způsob ovládání.
Odpověď:
Dokumentace předepisuje vnitřní žaluzie jako hromadně vyráběný výrobek s patřičnými doklady, který je
standardním doplňkem dodávky oken. Jsou předepsány hliníkové nastavitelné žaluzie, tedy s
regulovatelným průnikem světla a slunečního záření /Katalog výrobků, strana 1. a Výkaz výměr/. Tuto
formulaci splňují běžné vnitřní hliníkové lamelové žaluzie. Je předepsán odstín žaluzií /Katalog výrobků,
popis u každého konkrétního výrobku/. Elektrické ovládání naopak není předepsáno, je tedy nutno použít
ovládání mechanické z úrovně obsluhy. Zda lankové nebo klikou, je ponecháno na zvážení zhotovitele v
závislosti na druhu provozu v objektu a délce záruky za dílo. Stejně tak jsou ponechány na rozhodnutí
zhotovitele způsoby vedení lamel, uchycení žaluzie na konstrukci okna a další detaily /jako šířka žaluzie/,
pokud si některé konkrétní řešení výslovně nevyžádá objednatel. Podrobnosti mohou být řešeny i v rámci
autorského dozoru, předpokládá se zejména upřesnění barevnosti dle vzorníku vybraného výrobce žaluzií.
Dotaz č. 3
S odkazem na předešlý dotaz žádáme o úpravu měrné jednotky u dodávky žaluzií a to na m2 (Položka se
odkazuje na položku montáže, která je v m2). Domníváme se, že se zde jedná o chybu výkazu výměr.
Odpověď:
Omlouváme se za nesprávně uvedenou měrnou jednotku, předkládáme Vám opravený soupis prací,
dodávek a služeb, který je rovněž ke stažení na profilu zadavatele https://zakazky.mestohttps://zakazky.mesto-nymburk.cz/.
nymburk.cz/.
Zadavatel žádá uchazeče, aby při zpracování nabídkové ceny počítali s tímto opraveným soupisem prací a
ten vložili do nabídky.
Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování
zpracování nabídky
uchazeče.

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.

.............................................
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.

