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K V E ŘE JNÉ ZA K ÁZ CE

N Á ST AV B A OBJ EK TU SÍ D LA S PO L . B RNĚN SK É KOM UNI K AC E
A . S ., B RNO – Š T ÝŘ IC E , K AT A STR Á LN Í ÚZ EMÍ : Š T ÝŘ IC E
[610186], P A RC E LNÍ ČÍ S LO : 207/8 III.
____________________________________________________________________________
Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na
stavební práce zadané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Zadavatel obdržel celkem dva dotazy od dvou dodavatelů, odpovídá níže.
Dotaz č. 1:

„Stropní konstrukce je tvořena trapézovým plechem (ztracené bednění) a nadbetonávkou tl.
65mm. V technické zprávě ani ve výkazu výměr není uvedena zmínka o případné podpěrné
konstrukci při betonáži těchto stropních konstrukcí.
Domníváme se správně, že při betonáži stropů do ztraceného bednění z trapézových plechů viz.
položka č. 55 nebude třeba žádná podpěrná konstrukce?
Pokud podpěrná konstrukce bude třeba, žádáme o doplnění do výkazu výměr.
55 411354255R00

Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm

m2

2 720,00000

0,00

JC položky zahrnuje i 8,5% přesahů, tedy jedná se o pohledovou plochu 1 m2 s normou položky
obsahujícího materiál o výměře 1,085 m2/1 m2 pohledové plochy.
dle výkazu výměr statické části : 2720
2 720,00000

„
Odpověď k dotazu č. 1:
Zadavatel sděluje, že řešení je uvažováno bez podpůrné konstrukce.

Dotaz č. 2:

„V rozpočtu „02- Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM“ je v položkách
188 712871801RZ4X1 Samostatné vytažení izolace, fólií 1 vrstvavč.dodávky TPO/FPO 1,5 mm vč. vnějších a
vnitřních koutových lišt popl. a kotvení

m2

vytažení na atiku : 28,6*(0,9+0,7)+6,35*(0,7*2)

944,92000

Koeficient : 0,02
Izolace tepelná stěn lepením

0,00

54,65000

vytažení S7,S9 :
1,0*(34,8+42,9+14,8+816+17,47+18,95)

193 713131131R00

1 019,56140

19,99140
m2

1 039,41200

0,00

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu,
osazení desek.
atiky S7,S9 : 1,1*(34,8+42,9+14,8+816+17,47+18,95)

202 28375705R

Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm

1 039,41200

m3

262,86396

____________________________________________________________________________

0,00

____________________________________________________________________________
S7 : 2*0,16*(36,24*14,75-6,75*29)

108,41280

S9 : 2*0,16*(19,5*10,6)

66,14400

vytažení S7,S9 :
1,1*0,08*(34,8+42,9+14,8+816+17,47+18,95)

83,15296

Koeficient : 0,02

5,15420

Ve VV je špatně uvedeno množství, chybí zde desetinná čárka u hodnoty 816. Správně by mělo
být 8,16“
Odpověď k dotazu č. 2:
Zadavatel sděluje, že upravil výkaz výměr u příslušných položek.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace
účastníkům poskytuje Zadávací dokumentaci po Vysvětlení a změně ZD č. 17 a kompletní
aktualizovanou přílohu č. 4 ZD Podklady včetně položkového rozpočtu po Vysvětlení a změně ZD č. 17
a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. XI. zadávací dokumentace v části Podání nabídky
následovně:

PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídek:

V Brně, dne 9. 9. 2022

do 21. 9. 2022, 9:00 hod.

JUDr.
Ondřej
Pleva

Datum:
2022.09.09
15:19:02
+02'00'

JUDr. Ondřej Pleva
právník obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:
Zadávací dokumentace_po Vysvětlení a změně ZD č. 17
Příloha č. 4 ZD_Podklady včetně položkového rozpočtu_po Vysvětlení a změně ZD č. 17
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