
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. 3 

 

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. 3 

 

Dobrý den, 

 

děkuji Vám za poskytnutí dodatečných informací a opravu výkazu výměr, bohužel některé položky 

stále chybí, nebo nebyly vysvětleny, prosím tedy ještě o upřesnění: 

 
1) O/4 - nesedí počty uvedené ve výpisu prvků (83 ks) a ve výkazu výměr (20 ks) – prosím o 

informaci, která hodnota platí a o případnou úpravu 

2) i po úpravě výkazu výměr podle předchozích dodatečných informací stále chybí položky O/6 a O/8 

– prosím o jejich doplnění 

3) ve výkazu výměr se po jeho opravě vyskytuje 2x položka na nový světlík a navíc s upraveným 

rozměrem ze 700 x 700 mm na 700 x 1700 mm, ačkoliv dle výkresu by seděl spíše původní rozměr, 

který je i uveden ve výpisu prvků – prosíme o odstranění jedné z položek a o potvrzení platného 

rozměru 

4) dle dodavatele GHZ chybí ve výkazu výměr položka „přetlaková klapka 1000 x 1000 mm“ – 

prosíme o prověření a případné doplnění této položky 

 

Předem Vám děkuji. 

 

S pozdravem 
 

Odpověď: 

 

K dílčím dotazům zadavatel uvádí: 

 

ad 1 až ad 3) uváděné  položky dle  zaslaných připomínek - doplněno do výkazu výměr – vyznačeno 

barevně s datem změny 20.8.2015. 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 
 

ad 4) řešeno v části vzduchotechnika – popis viz  technická zpráva a specifikace,   
 

V Praze dne 21.8.2015 

########## 



 


