
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na 

stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

DODATEK Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

Název veřejné zakázky:  

PŘÍSTAVBA 4 UČEBEN V ZŠ A MŠ BĚLOTÍN 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Obec Bělotín  
Adresa zadavatele 753 64 Bělotín 151 
IČ zadavatele 00301019 
Právní forma Obec nebo m.část hl.m. 
Oprávněná osoba zadavatele Mgr. Eduard Kavala  
URL zadavatele http://www.belotin.cz 

Zastoupen na základě mandátní smlouvy 

Zmocněnec Hranická rozvojová s.r.o.  
Korespondenční adresa zmocněnce Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice 
IČ zmocněnce 29452511 
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Tomášová 
Elektronická adresa m.tomasova@regionhranicko.cz  
Telefonní kontakt + 420 581 626 202, +420 739 430 576 

 

 

Dodatkem č. 2 k zadávací dokumentaci se mění bod 5.4 a bod 12, a to takto: 
 
 

5.4.Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 20.5.2015 do 15.00 hodin. Pokud bude 

nabídka doručena po lhůtě uvedené v předchozí větě, komise pro otevírání obálek takovou nabídku 

neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek. 

 

12.  Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 20.5.2015 v 15.00 hodin, v kanceláři Hranické 

rozvojové s.r.o., Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice. 

 

Dále jsou předmětem dodatku č. 2 k zadávací dokumentaci dodatečné informace na základě dotazů 

uchazečů. 

 

 

 DODATEČNÉ  INFORMACE  
 

 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku  
„ Přístavba 4 učeben v ZŠ a MŠ Bělotín“  

 
 



1. V dodaném výpise truhlářských výrobků chybí barevný odstín dveří, materiálové 
složení dveří a kóty výšek jednotlivých dveří a výšky nadsvětlíků. 

 a) o upřesnění barevného odstínu dveří  
 - RAL 9001 
  
 b) o upřesnění materiálového složení dveří 
 Specifikace nepožárů: 
 1 křídlové kazetové falcové dveře v obložkové kazetové zárubni + kazetový 
 nadsvětlík 
 REPLIKA - dle p ůvodních dveří na stavbě (přesná kopie) 
 
 - rám SM spárovka + DB nákližky masiv (jak na hraně tak i na ploše) 
 - kazeta masiv DB  + lišta profilová masiv DB  
 - obložka + obložková zárubeň SM spárovka + DB nákližky masiv (jak na hraně 
 tak i na ploše)  
 - P.Ú. dle stávajících dveří na stavbě  
 
 Specifikace požárů: 
 2 křídlové prosklené s kazetou v obložkové kazetové zárubni + nadsvětlík 
 REPLIKA - dle p ůvodních dveří na stavbě (přesná kopie) 
 
 - rám SM spárovka + DB nákližky masiv (jak na hraně tak i na ploše) 
 - kazeta GRENAMAT 22mm  + lišta profilová masiv DB  
 - obložka GRENAMAT 16mm + obložková zárubeň SM spárovka + DB nákližky 
 masiv (jak na hraně tak i na ploše)  
 - požární páska  
 - samozavírač 
 - požární čiré sklo Pyrobel 8mm  
 - P.Ú. dle stávajících dveří na stavbě  
  
 c) o upřesnění kót jednotlivých dveří a výšky nadsvětlíků 
 - viz. Výkres (příloha č. 2) 
 

2. Ve výpise zámečnických prvků zcela chybí kóty, materiálové složení schodnic, 
bočnic, zábradlí. 

 Prosíme o zaslání podrobné výkresové dokumentace a technické specifikace na 
 ocelové schodiště, včetně materiálového složení schodnic, bočnic, zábradlí. 
 - ocelové schodiště žárově pozinkované, schodnice POROROŠT – v provedení dle 
  ČSN 73 4130 
 

3. V zaslané dokumentaci Topení chybí v technické zprávě popis regulace. 
 Prosíme o zaslání technického popisu regulace topení. 
 - rozvody topení jsou napojeny na stávající systém vytápění vč.regulace 
 

4. V zaslané dokumentaci pro Elektroinstalaci zcela chybí ve výkazech položky pro 
 slaboproudou kabeláž, topné kabely, nouzová svítidla, ovládání žaluzií, apod. 
 Rovněž nesouhlasí obsah výkazu výměr s výkresovou dokumentací a ani 
 s popisem v  technické zprávě. Technická zpráva se odkazuje na vypracování 
 realizační projektové dokumentace, která bude podrobně řešit jednotlivé části. 
 Prosíme : 



 a) o zaslání upřesněného výkazu výměr s položkami pro slaboproudou kabeláž, topné 
 kabely, nouzová svítidla, ovládání žaluzií, případně sdělení, zda uvedené položky jsou 
 součástí výběrového řízení 
 - Slaboproudé rozvody, které jsou předmětem cenové nabídky jsou uvedeny ve 
 výkazu výměr. Ostatní nebudou. 
 Elektrické ovládání žaluzií je součástí dodávky předokenních žaluzií, které budou 
 instalovány pouze v učebnách. 
 
 b) o zaslání realizační projektové dokumentace pro elektroinstalaci a slaboproud  
 - Realizační PD není k dispozici, pouze výkaz výměr.  
 

5. Ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci je uvedeno v bodě 6.2 
 Technické kvalifikační předpoklady: zadavatel požaduje min. 1 stavbu, v hodnotě 5 
 mil. Kč s DPH za poslední 3 roky.   
 - bylo již zodpovězeno 
 

6. Není ve slepém rozpočtu oddíl 002 – základy a zvl.zakládání u položky 9 chyba ve 
výměře? 202 m3 se mi zdá mnoho. 

 - Ano, došlo k chybě (překlepu) – správně je 20,2 m3 
 

7. Jak mám ocenit ocel.schodiště? Výrobek Z1. Není znám materiál nebo kilogramy a 
podle PD a TZ vidím pouze tvar. Chtělo by to dílenský výkres. 

 - odpověď – viz. Dotaz 2 
 

8. V tabulkách truhlářských výrobků je 12 ks dveří, ve slepém rozpočtu pouze 10 ks. 
Máme ocenit pouze 10 ks?  

 - platí rozpočet 
 

9. Není specifikována střešní krytina, je známo pouze, že jde o  pálenou krytinu a barvu 
má určit investor. Můžete po dohodě s investorem upřesnit?  

 - Střešní krytina – pálená, glazovaná – splňující podmínky sklonu navržené 
 střechy, odstín v souladu se střechami sousedních budov ZŠ. 
 

10.  Na kterých pozicích oken budou žaluzie? Jsou elektrické a bude k nim muset být 
přiveden el. proud. Jde mi o metráž kabelů. 

 - odpověď – viz. Dotaz 4 a). Platí počty uvedené v rozpočtu. 
 

11. Při kontrole výkazu výměr a projektové dokumentace jsem zjistil, že ve výkazu výměr 
chybí  např. zásuvky PC, zásuvky TV, žaluziové spínače na rolety, nouzové 
osvětlení, domácí telefony. Zůstává tedy v platnosti výkaz výměr?  

 - odpověď – viz. Dotaz 4 a). 
 

12. Ve výkresu D.1.1.7 – výkres krovu  je odkaz na  D1.12 – Statika . V ZD statika není. 
Potřebuji ji k ocenění sbíjených vazníků. Dodáte mi ji?  

 - PD – viz.příloha 1 
 
     13. Na specifikaci příhradových vazníků odkazuje poznámka ve výkrese krovu. Prosím o 

zaslání statické části projektu „D.1.2. Statika“ kvůli specifikaci vazníků. 
 - viz. příloha 1 
 



 
Příloha č. 1 Stavebně konstrukční řešení (statik) 
Příloha č. 2 Kóty dveří a výška nadsvětlíků 
 
 
 
 V Bělotíně, dne 12.5.2015 
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