Dodatečná informace č. 3 k otevřené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
„Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním
režimem“
realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE
sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20
jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou
IČO: 00253316

Dotaz ze dne 19. 2. 2016
1) Jaká je rychlost výtahu v projektu a výkresech je rychlost 0,63m/s, 1m/s a dokonce 1,6m/s což na zdvih
8,57 m je dokonale zbytečné.
2) Též v tech. Zprávě jsou rozdílné nosnosti výtahu 630kg a 1600kg (vel. kabiny 1100x1400mm a
1400x2400mm)
3) Tech. zpráva uvádí velikost kabiny 1400 x 2400mm ve výkresech 1400 x 2300mm, dveře 900x 2100mm
výkres 1100x 2000mm. Co je platné?
4) elektro, protože ve výpisu mat. je věta Pro el.instalaci považovat přístroje ABB-Impuls za
MIN.STANDART pro inter. vybavení.
Přístroje ABB Impuls je vrcholná řada produktů ABB, cenově 10 ti násobně oproti Tangu.
Máme to dodržet?
Odpověď:
1) Rychlost výtahu je 0,63 m/s.
2) Velikost kabiny 1400 x 2400 mm, nosnost 1600 kg - 21 osob.
3) Velikost kabiny 1400 x 2400 mm a velikost dveří 1100 / 2100 mm.
4) Min. Standart pro elektro instalaci uvažujte s řadou produktů Tango.
Dotaz ze dne 22. 2. 2016
1) U automatických dveří D2 je nedostatečný prostor pro způsob naznačeného otvírání ve výpisu prvků.
Žádáme o upřesnění zda použít tzv. teleskopické otvírání či jiné.
2) U položek pro elektromontáží slaboproudu (díl 741) je nestandardně použita měrná jednotka
normohodina. Dle našeho názoru je ocenění tímto způsobem zavádějící a nepřesné. Žádáme o zvážení změny
této měrné jednotky například podle kusů zařízení či jinak.
Odpověď:
1) Vstupní posuvné dveře D2 jsou s elektrickým teleskopickým otevíráním na jednu stranu.
2) U položek v části elektromontáže slaboproudu, silnoproudu a ústředního vytápění byly upraveny měrné
jednotky z hodiny na kusy, viz příloha č. 1 Slepý výkaz výměr
Dále Vám zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona poskytuje další dodatečnou informaci k zadávacím
podmínkám:
Zadavatel ruší v plném rozsahu závazný návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 Zadávací
dokumentace veřejné zakázky, a nahrazuje ho novým závazným návrhem smlouvy o dílo, který tvoří přílohu
č. 2 této dodatečné informace č. 3
S ohledem na výše uvedené zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do
21. 3. 2016 do 9.00 hod. s tím, že otevírání obálek se uskuteční dne 21. 3. 2016 v 9.30 hod. v zasedací
místnosti MěÚ Domažlice, č. dveří 406, 4. patro.

Ing. Miroslav Mach, v. r.
starosta
Domažlice dne 24. 2. 2016
Příloha č. 1 Slepý výkaz výměr
Příloha č. 2 Smlouva o dílo

