Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle §
99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Veřejná zakázka: Revitalizace panelových domů v Domažlicích
Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající Ing. Miroslav Mach, starosta
Ev. č. zakázky: Z2017-001613
Dotazy ze dne 9. 2. 2017
1) dle dodavatelů skleněných konstrukcí je u navržených markýz výplň bezpečnostním sklem ESG
1212.4 výrazně těžší než běžně pro tyto účely používané sklo 33.1. , stejně tak vyložení 1,5 m bez
svislé podpory (běžně do 1,2m). Je navržené sklo i hloubka markýzy neměnné zadání?
Odpověď:
Ano, rozměry a parametry zůstávají dle projektové dokumentace.
2) prvek K18 - plechová okapnice lodžií je v tabulce prvků nakreslena a popsána tak, jako by se
nejednalo o systémový prvek skladby lodžií. Má být tento prvek opravdu atypickým klempířským
výrobkem z Pz plechu nebo se má jednat o systémovou hliníkovou okapnici?
Odpověď:
Bude použita systémová hliníková okapnice
3) navržený materiál klempířských prvků - povrchově neupravený Pz plech se nám zdá z hlediska
následné údržby a trvanlivosti jako neefektivní. Je toto zadání opravdu požadované?
Odpověď:
U veškerých klempířských prvků ve všech stavebních objektech dochází ke změně materiálu z
povrchově neupraveného Pz plechu na Pz plech s povrchovou úpravou poplastování. Veškeré vnější
parapety budou provedeny z poplastovaného hliníku. Veškeré změny jsou uvedeny v příloze tohoto
vysvětlení. Pro zohlednění ceny ze změnového listu do celkové nabídkové ceny za stavbu je
přiložen nový krycí list nabídky, který nahrazuje původní krycí list.
Oprava zadávací dokumentace
Dále zadavatel mění a doplňuje poslední odstavec v části 2.2 Zadávací dokumentace tak, že se
nahrazuje tímto novým zněním:
Nové znění odstavce:
Na realizaci projektu bylo zažádáno o dotaci v rámci: Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), výzva č. 37, priorita 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s
energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných
budovách a v oblasti bydlení. Tématický cíl č. 06.2.11.2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.
Název projektové žádosti: "Revitalizace bytových domů v Domažlicích". Registrační číslo projektu:
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002049.
Projektová dokumentace byla zpracována na základě výsledků energetických posudků.
(Původní znění posledního odstavce: Na realizaci projektu bylo zažádáno o dotaci v rámci: Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP), výzva č. 16, priorita 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů
hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných
budovách a v oblasti bydlení. Název projektové žádosti: "Revitalizace bytových domů Domažlice".Projektová
dokumentace byla zpracována na základě výsledků energetických posudků. )

Na základě výše uvedeného byla prodloužena lhůta pro podání nabídek a lhůta pro otevírání
nabídek takto:
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 3. 3. 2017 do 09.00 hodin a
termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 3. 3. 2017 v 09.15 hodin

a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 8. 3. 2017 do 09.00 hodin a termín
otevírání obálek s nabídkami na 8. 3. 2017 v 09.15 hodin.

Přílohou tohoto vysvětlení je změnový list a nový krycí list nabídky.

Ing. Miroslav Mach, v. r.
starosta
Domažlice dne 15. 2. 2017

