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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. 4 + 5

Zadavatel:
Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
IČ: 00239500
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, starostou města
V Rychnově nad Kněžnou dne 24. 9. 2014
Z pověření zadavatele veřejné zakázky „Zateplení objektu poliklinika Okružní 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:
V zadávacím výkazu výměr jsme nalezli následující položky:
Potažení vnějších podhledů
52

K

621142001

sklovláknitým pletivem vtlačeným do

m2

66,600

m2

428,710

tenkovrstvé hmoty
Což jsou podhledy
a
82

K

620472941

Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé
omítky tmelem a skelnou tkaninou

Což je druhá vrstva perlinky v silně exponovaných místech
Podle toho, že u podhledů není armovací vrstva zahrnuta do položky montáže KZS, ale je uvedena zvlášť,
očekáváme stejnou logiku i u KZS stěn a toto v zadávacím výkazu výměr chybí. Proto žádáme o doplnění
výkazu výměr na dodávku a montáž armovací vrstvy KZS. Jedná se o cca 3 707 m2 armovací vrstvy.
Odpověď:
Výztužná síťovina zateplovacího systému je standardním způsobem obsažena v položkách ETICS. Čili
v žádném případě v ETICS nechybí. Požadavek uchazeče na doplnění výkazu výměr je zcela neoprávněný.
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Obě položky, které uchazeč zmiňuje, odrážejí požadavek technické zprávy projektu zlepšit vlastnosti
standardních konstrukcí, které jsou předmětem ostatních položek. Znamenají tedy druhou vrstvu síťoviny
v ETICS nebo nadstandardní úpravu podkladu pod ETICS. Nelze z nich vyvozovat skutečnosti, které
neobsahují.
Dotaz:
V zadávací technické zprávě požaduje zadavatel provedení KZS s bezcementovým lepidlem. Požaduje
zadavatel použití bezcementového lepidla ve všech vrstvách, tedy jak pro lepení izolantu, tak i pro lepení
armovací tkaniny?
Odpověď:
V technické zprávě je zakotven požadavek použití bezcementového zateplovacího systému. Není tam
řečeno částečně bezcementového. To znamená, že celý zateplovací systém má být v bezcementovém
provedení.
Žádáme uchazeče o prostudování kompletní projektové dokumentace, úkolem zadavatele není seznamovat
uchazeče s projektovou dokumentací, ale poskytovat dodatečné informace. Děkujeme za pochopení.
Dotaz:
K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. b) zákona máme doložit osvědčení
o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče. Stačí doložit Osvědčení o autorizaci technika v oboru
pozemní stavby, nebo chcete doložit i maturitní vysvědčení?
Odpověď:
Ano, postačí doložit Osvědčení o autorizaci v daném oboru. Není nutné dokládat maturitní vysvědčení.

Dotaz:
V zadávací dokumentaci je uvedeno, že nabídky je možno podávat osobně v podatelně zadavatele, a to
v úředních dnech. Lhůta pro podání nabídek končí ve středu 1. 10. 2014 v 10:00 hodin. Středa ale není
úředním dnem. Je tedy možné podat nabídku i ve středu 1. 10. 2014 mimo úřední dny?
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že je nabídky možné podat v těchto dnech a hodinách:
-

V pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin,

-

V úterý od 8:00 do 15:30 hodin,

-

Ve čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin,

-

V pátek od 8:00 do 13:00 hodin.

v poslední den podání nabídky do 10:00 hod.
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Dotaz:
V projektové dokumentaci je uvedeno, že pro zateplení obvodových stěn bude použit vnější
bezcementový kontaktní zateplovací systém. Musí být systém opravdu bezcementový?
Odpověď:
viz. Odpověď výše uvedená
Dotaz:
Musí být kontaktní zateplovací systém obsahující obklad fasády imitující cihelné lícové zdivo také
bezcementový? Tyto obklady se lepí lepící hmotou na bázi cementu.
Odpověď:
viz. Odpověď výše uvedená.

Zadavatel sděluje, že veškeré odpovědi na dotazy jsou zveřejněny na profilu zadavatele
https://zakazky.mesto-nymburk.cz/.
Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky
uchazeče.
Tyto odpovědi na dotazy Vám zasíláme současně s odpovědí č. 2 + 3.
Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.
S pozdravem

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

