VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 18 a 19
dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Veřejná zakázka:

Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor, a.s.“ (Staveniště A) a „Parkoviště“
(Staveniště B)

ZADAVATEL
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Nemocnice Tábor, a.s.
Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
26095203
CZ26095203

Zástupce zadavatele:
Název:
Se sídlem:

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení

Zadavatel obdržel dne 16. 4. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 v následujícím
znění:
DOTAZ č. 1
V dokumentaci 1.NP se u denní místnosti nachází venkovní terasa. V rozpočtu jsme nenašli položky
k podlaze terasy. Prosím o ověření.
ODPOVĚĎ č. 1
Zadavatel přistupuje ke zveřejnění nového výkazu výměr, který obsahuje nové položky č.1 - č.6 v
novém objektu SO11a - Terasa 1.NP, týkající se venkovní terasy 1.NP přilehlé k místnosti 1.05.1a. - viz
příloha č. 1 tohoto vysvětlení.
DOTAZ č. 2
V dokumentaci jsme nenašli výkresy k objektům Staveniště A-SO04,SO05,SO06,SO07. Prosíme o
zaslání.
ODPOVĚĎ č. 2
Zadavatel sděluje, že požadované výkresy jsou zveřejněny přílohou Příloha č. 1 ZD DSP, DPPS
(Staveniště A) abcd.rar, zveřejněné od samého počátku veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 17. 4. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 v následujícím
znění:
DOTAZ č. 1
Výkaz výměr 01.1 – SO 01 – Zdravotní technika

p.č.
116

K

72190999

Izolace prostupů proti radonu

kus

79,000

Poznámka
k
položce:
Prostupy přes základovou desku budou izolovány ve dvou krocích. V prvním kroku bude na
potrubí bude nasazen těsnící límce KG– určený k zabetonování do základové desky (těsnící
límce KG, elastomerový límec k zamezují migraci plynu podél potrubí do budovy,
materiál: - elastomer EPDM, stahovací pásky z nerez oceli ). V rámci hydroizolace spodní
stavby bude prostup opatřen izolačním límcem s ocelovou objímkou z nerezové oceli.

P

Dotaz:
Prosíme o určení jednotlivých DN potrubí.

ODPOVĚĎ č. 1
Zadavatel sděluje, že DN jednotlivých potrubí jsou uvedeny ve výkresu D.1.4.02.
DOTAZ č. 2:
p.č.
104 K 725841354
P

Baterie sprchové nástěnné s termostatickým ventilem a
soubor
sprchovou růžicí
Poznámka
k
položce:
s keramickou kartuší

20,000

a)
Dle č. p. 725841354 (ceníková položka) se jedná o automatickou termostatickou nástěnnou sprchovou
baterii – to znamená:
Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímaní. Doba tečení je standardně nastavená na cca 20
s, anebo opakovaným přiblížením ruky k snímači opět vypnout (funkce START–STOP). Teplotu vody je
možné nastavovat pomocí termostatického směšovače. Funkci hygienického proplachovaní a termické
dezinfekce je možné aktivovat pomocí dálkového ovladače DO–5.1.
b)
V popise ovšem automatická není uvedena, což znamená, že:
Teplota vody se nastavuje na pravé rukojeti a voda se spouští ručně na levé rukojeti.
Dotaz:
Kterou sprchovou baterii máme nacenit
Viz bod a) nebo b)
ODPOVĚĎ č. 2:
Zadavatel žádá ocenit sprchovou baterii viz bod b) - Teplota vody se nastavuje na pravé rukojeti a voda
se spouští ručně na levé rukojeti.
DOTAZ č. 3:
p.č.
105 K 725841354pc1
P

Baterie sprchové podomítkové termostatickým ventilem a
sprchovým naklápěcím ramínkem průtok 12 l/min
Poznámka
k
položce:
s keramickou kartuší

soub

11,000

Dotaz:
Dle projektu se jedná o provedení antivandal.
Možnost ovládání:
a) bezdotykově - voda se pustí krátkým zacloněním okénka snímače
b) pomocí odolného piezotlačítka. Uživatel si vodu pouští a zavírá dotekem na tlačítko
Dotaz:
Kterou sprchovou baterii máme nacenit
2

Viz bod a) nebo b)
ODPOVĚĎ č. 3:
Zadavatel žádá ocenit sprchovou baterii viz bod b) - Možnost ovládání pomocí odolného piezotlačítka,
uživatel si vodu pouští a zavírá dotekem na tlačítko.
Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání
nabídek, který zůstává nezměněn.
Zadavatel s ohledem na toto a již proběhlá vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje
účastníky, aby zohlednili veškeré informace ze všech podaných vysvětlení, včetně případných změn
v přílohách zadávací dokumentace, součástí obsahu své nabídky. Aktuální znění příloh, zejména poté
aktuální znění soupisu prací s výkazem výměr, je uveřejněno na profilu zadavatele.
Příloha:

1. Soupis prací s výkazem výměr (Staveniště A) – zveřejněna na profilu zadavatele.

V Praze dne 19. 4. 2018

Digitálně podepsal
JUDr. Petr
Šustek, Ph.D.
__________________________
JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
ELEKTRONICKY PODEPSÁNO

3

