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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. 11

Zadavatel:
Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
IČ: 00239500
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, starostou města
V Rychnově nad Kněžnou dne 7. 10. 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:
Postrádáme v projektu návrh nebo výkres dilatací na fasádě. Bylo by možné toto doplnit?
Odpověď:
Zadavatel upřesňuje informace k dilatacím:
1. Dilatační spáry v ETICS budou provedeny v místech stávajících objektových dilatačních spar.
2. Stávající objektové dilatační spáry jsou umístěny ve dvou pozicích :
2.1 Objektová dilatační spára oddělující dilatační celek objektu „C“ od dilatačního celku spojených objektů
„A+B“ = 2x objektová dilatační spára na fasádě na celou výšku objektu. Viz. schema na půdorysu.
2.2 Objektové dilatační spáry oddělující tři úniková schodiště, vždy po jednom na konci půdorysných částí
objektů „A“, „B“, „C“ = 6x objektová dilatační spára na fasádě na celou výšku objektu. Viz. schema na
půdorysu a popis na fasádách ve výkresech D.1.1.b.21 a D.1.1.b.22.
3. V textové části dokumentace je řešení dilatací zachyceno zejména v technické části stavební, bod a.4.5,
4.8.1 a a.4.9.
4. Dilatační lišty kryjící objektové dilatační spáry jsou v projektové dokumentaci vykázány v Katalogu výrobků
jako výrobek č.49 s rozlišením na koutové a přímé.
5. Z Katalogu výrobků i textové části vyplývá, že budou použity systémové dilatační lišty ETICS s uzavřenou
spárou /= spára nebude otevřená/.
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Zadavatel se rozhodl na tento dotaz odpovědět, ačkoliv je již po lhůtě pro dodatečné informace dle § 49
ZVZ. Zároveň sděluje, že se nejedná o úpravu zadávacích podmínek, ale pouze o upřesnění, proto nebude
prodlužována lhůta pro podání nabídek.
Zadavatel sděluje, že veškeré odpovědi na dotazy jsou zveřejněny na profilu zadavatele
https://zakazky.mesto--nymburk.cz/.
https://zakazky.mesto
nymburk.cz/.
Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky
uchazeče.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 10. 2014 v 10:00 hodin.

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.
S pozdravem

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

