
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM 

 

„PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU 

ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8” 

 

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2 

 

Zadavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. 

zakázka s názvem: „PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP 

BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8 ”  

 

Zadavateli byla doručena žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám k výše uvedené 

zakázce. 

 

Dotaz č. 2 

 

Dobrý den, 

 

žádáme Vás tímto o poskytnutí dodatečných informací k uvedenému výběrovému řízení. 

 
1) Po prostudování projektové dokumentace a výkazu výměr jsme zjistili následující neshody: 

 

 ve výpisu oken a dveří je položka O/1 - počty dle výpisu nesedí s počty uvedenými ve výkazu 

výměr 

 dle výpisu oken a dveří má být okno 5 a 7 opatřeno žaluzií – ve výkazu výměr chybí 

 dle výpisu oken a dveří má být okno 6 opatřeno protisluneční folií – ve výkazu výměr chybí 

 ve výpisu oken a dveří je položka okno 8 – ve výkazu výměr chybí 

 ve výpisu oken a dveří je položka plastové prosklené dveře 10 – jedná se o položku „dveře 

vchodové plastové“? 

 ve výpisu oken a dveří je položka ocelové zateplené dveře 12 – ve výkazu výměr chybí 

 nesedí počty montáží dveří 

 ve výpisu oken a dveří je položka dveře 13 – ve výkazu výměr chybí 

 ve výpisu oken a dveří je položka dveře 19, 21, 22 – ve výkazu výměr chybí 

 ve výpisu zámečnických prvků je položka Z/6 – ve výkazu výměr chybí 

 ve výkazu výměr je položka D+M plošin s měrnou jednotkou kpl – plošiny nemají stejnou 

velikost, prosíme o jejich rozepsání podle označení 

 ve výpisu zámečnických prvků je položka Z/9 s měrnou jednotkou kpl – ve výkazu výměr chybí, 

prosíme o uvedení množství v bm 

 ve výpisu ostatních prvků jsou položky O/3 a O/5 betonové stupně – počty dle výpisu nesedí 

s počty uvedenými ve výkazu výměr, vzhledem k rozdílným rozměrům prosíme o jejich uvedení 

jednotlivě dle označení 

 ve výpisu ostatních prvků je položka O/4 - počty dle výpisu nesedí s počty uvedenými ve výkazu 

výměr 

 ve výpisu ostatních prvků je položka O/6 – ve výkazu výměr chybí 

 ve výpisu ostatních prvků je položka O/7 – ve výkazu výměr chybí 

 ve výpisu ostatních prvků je položka O/8 – ve výkazu výměr chybí 

 ve výpisu truhlářských prvků je položka T/1 - počty dle výpisu nesedí s počty uvedenými ve 

výkazu výměr 

 ve výpisu truhlářských prvků jsou položky T/3, T/5, T/6, T/7 – ve výkazu výměr chybí 



 ve výkazu výměr je položka demontáž výplní otvorů s měrnou jednotkou kpl – prosíme o uvedení 

množství s jinou měrnou jednotkou, např. m2 

 ve výkazu výměr je položka pohony k oknu, náhradní zdroj, řídící jednotka s měrnou jednotkou 

kpl – prosíme o uvedení bližší specifikace a počtů 

 dle výkresů a Technické zprávy by do bouracích prací měly patřit vybourání betonového 

schodiště, demontáž kuchyňské linky, vybourání otvorů a vybourání Copilitové stěny - ve výkazu 

výměr chybí 

 SDK podhled S/8 – nesedí hodnota požární odolnosti uvedená ve výkazu výměr a ve výpisu prvků 

– prosíme o upřesnění 

 dle Technické zprávy by některé dveře měly mít větrací mřížky – prosíme o uvedení počtu a o 

oddělení těchto položek ve výkazu výměr od dveří, které mřížku mít nemají 

 v Technické zprávě je uvedeno, že vstup na plošinu bude po žebříku – ve výkazu výměr chybí  

 

Prosíme o prověření těchto bodů a jejich případné doplnění do výkazu výměr. Vzhledem k velké 

nepřehlednosti a nemožnosti kontroly výkazu výměr podle projektové dokumentace žádáme o 

celkové uvedení výkazu výměr do souladu s Vyhláškou č. 230/2012, tzn. zejména uvedení 

výpočtů výměr a označení položek podle předaných výpisů prvků, aby bylo možné položky 

jednoznačně přiřadit. 

 
2) Prosíme o informaci, zda vyplněná 3% v nákladech na zařízení staveniště jsou pro uchazeče 

závazná, nebo může použít vlastní hodnotu. 

 

3) Prosíme o informaci, zda posuvné regály jsou součástí této či jiné zakázky. 

 

Odpověď: 

 

 

k dotazu ad 1  

 

Zadavatel provedl příslušné úpravy do výkazu výměr, které je součástí této odpovědi. Uchazeči jsou 

vyzývání, aby tento aktualizovaný výkaz výměr zohlednili při přípravě své nabídky. 

 

Pokud jde o poslední dva body pak zde zadavatel uvádí: 

 

 

- dle Technické zprávy by některé dveře měly mít větrací mřížky – prosíme o uvedení počtu a o 

oddělení těchto položek ve výkazu výměr od dveří, které mřížku mít nemají -   

 

odpověď 

 

mřížky nebudou osazeny , přívod vzduchu zajištěn podříznutím dveří viz výpis výplní  platí dle 

výkazu 

 

 

- v Technické zprávě je uvedeno, že vstup na plošinu bude po žebříku – ve výkazu výměr chybí  - 

 

odpověď 

 

 žebřík nebude osazen   platí dle výkazu  

 



 

k dotazu ad 2 

 

 

Náklady na zařízení staveniště může uchazeč volit  vlastní hodnotu , ale ne nulovou hodnotou 

 
k dotazu ad 3 

 

 

Regály jsou samostatnou dodávkou včetně pojezdových kolejnic i jejich montáže – zajišťuje 

dodavatel regálů – nutná součinnost  v rámci harmonogramu 
 
V Praze dne 14.8.2015 

 

########## 
 


