VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 20 a 21
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 19. 4. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 v následujícím
znění:
jako uchazeč výběrového řízení na zakázku „Nová Psychiatrie – Nemocnice Tábor a.s.“ Vás prosím o
vysvětlení následujících dotazů:
DOTAZ č. 1
Ve výkazu výměr chybí položky pro ocenění interiérových dveří HPL s označením TR/35 (6ks) a TR/36
(4ks). Tyto dveře nejsou ve výkazu nikde započteny. Prosíme zadavatele o úpravu výkazu výměr.
ODPOVĚĎ č. 1
Zadavatel přistupuje ke zveřejnění nového výkazu výměr s doplněným počtem kusů chybějících dveří v
položce č.197 v objektu 01.0 SO 01. Počet opraven na 51 kusů – viz příloha č. 1.
DOTAZ č. 2
Ve výkaze dále chybí položka pro ocenění výztuže pilot. Prosíme o její doplnění.
ODPOVĚĎ č. 2
Zadavatel přistupuje ke zveřejnění nového výkazu výměr s doplněnou novou položkou č.430 v objektu
01.0 SO 01, která obsahuje výztuž pilot - – viz příloha č. 1.
DOTAZ č. 3
Na základě vyjádření odborné firmy na provádění pilot doporučujeme zvážit změnu založení objektu.
Dle dokumentace se mají hloubit piloty do zeminy R3-R2, což jsou v podstatě nevrtatelné zeminy.
Vzhledem k délkám pilot kolem tří metrů doporučujeme spíše plošné založení.
ODPOVĚĎ č. 3
Zadavatel žádá ocenit založení stavby dle platné projektové dokumentace a výkazu výměr. Ke změně
způsobu založení zadavatel nepřistupuje.

DOTAZ č. 4
Atypická okna nepravidelných tvarů jsou nevyrobitelná. Nelze je vyrobit v plastu, hliníku ani ve dřevě.
Okna jsme konzultovali s výrobcem izolačních skel, který nám jasně potvrdil, že tyto tvary nelze vyrobit.
Důvodů je několik. Nelze požadovat bezpečnostní skla nebo pokovení skel v těchto tvarech. Taková skla
ani nelze vyrobit v tak velkých formátech (např. 2275x2385). A nejpodstatnějším faktem je, že
meziskelní rámeček skel nelze ohnout do požadovaných tvarů. Jestliže nelze vyrobit izolační skla,
neexistuje žádný výrobce oken, který by taková okna byl schopen dodat. Znovu tedy žádáme o změnu
tvaru oken.
ODPOVĚĎ č. 4
Zadavatel znovu sděluje, že atypická okna vyrobitelná jsou jak v plastovém, hliníkovém, tak dřevěném
provedení. Zadavatel toto konzultoval s různými výrobci oken. Zadavatel poskytuje seznam výrobců
oken, se kterými toto konzultoval.
www.vekra.cz; www.windowstar.cz; www.eurookna-kerner.cz; www.otherm.cz
Zadavatel znovu opakuje, že změna tvaru oken není z architektonického důvodu možná.
Zadavatel obdržel dne 24. 4. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 21 v následujícím
znění:
DOTAZ
Na základě vyhlášení obchodní veřejné soutěže na výše uvedenou stavbu žádáme o poskytnutí
dodatečných informací.
Dotaz č.1
V SO 01 -Stavební část je položka číslo 269 - D+M rolety venkovní tepelně izolační hliníkové s elektr.
ovládáním vč. truhlíku v zateplení fasády.
Ve specifikaci položky je, že systém bude programovatelný po zónách (zpravidla to bývá fasáda anebo
světová strana). Žádáme zadavatele o upřesnění počtu zón.
ODPOVĚĎ
Zadavatel upřesňuje počet zón systému venkovních rolet. Zóna = světová strana/nadzemní podlaží.
Počet zón tedy 12.

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 24. 4. 2018

Digitálně podepsal
JUDr. Petr
Šustek, Ph.D.

__________________________
JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
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