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Dotaz 

Dobrý den, 
 
žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace zakázky "SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU 
DPMÚL A.S.". 
 
Dotaz 1: 
Objekt: Hlavní objekt 
Soubor: 21-M - Elektromontáže 
 
Položka č. 109 - 210010001 - Nové rozvody datových kabelů a zástrček – kpl 
 
- v TZ se nachází následující informace: "S instalací SDK desek rovněž souvisí nutnost nového natažení 
datových kabelů o délce cca 150 m a instalace nových datových zásuvek - celkem 44 ks a demontáž 
původních."  
- PD však s novými rozvody vůbec nepočítá 
- chybí soupis materiálu 
-  na prohlídce stavby nám bylo řečeno, že se jedná pouze o demontáž stávajících rozvodů a navrácení 
zpět do lišt. 
 
Žádáme o vyjasnění, co platí a jak máme ocenit. 
 
Dotaz 2: 
Objekt: Elektro a hromosvody 
Soubor: 21-M - Elektromontáže 
 
Položka č. 1 - 210010001 - Elektroinstalace osvětlení - celkem         
 
- v PD se nachází pouze protokol o provedených výpočtech  
- opět chybí soupis materiálu 
 
Žádáme o doplnění, aby bylo možné ocenit. 
 
Dotaz 3: 
Objekt: Elektro a hromosvody 
Soubor: 21-M – Elektromontáže 
 
Položka č. 2 - 210010003 - Hromosvody – celkem 
 
- bude se týkat i výměny svislého hromosvodu? 
- chybí řez  
- chybí položkový VV skutečné délky 
 
Žádáme o vyjasnění a doplnění podkladů, aby bylo možné ocenit. 
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Dotaz 4: 
Ve výpisu prvků, v půdorysech a pohledech je počet vchodových dveří v hlavní budově PVC 3 ks. Ve VV 
jsou však jen dveře 1 ks. 
 
Žádáme o vyjasnění a případnou úpravu VV, aby bylo možné ocenit. 
 
Dotaz 5: 
V tabulce prvků je požadována demontáž stávajících a montáž nových rolet - jsou tím myšleny nové 
žaluzie, které by byli součástí oken? 
Mají být žaluzie/rolety součástí ceny oken? 
 
Dotaz 6: 
Klempířské konstrukce: 
- PD požaduje pozink. plech  
- TZ požaduje TiZn plech 
- Rozpočet požaduje předzvětralý TiZn. 
 
Žádáme o vyjasnění, co platí, aby bylo možné ocenit. 
 
Krytina: 
- TZ požaduje folii PVC 1,5 mm 
- PD požaduje folii PVC 2 mm 
- Rozpočet požaduje folii PVC fatrafol 806/2,6 mm 
 
Žádáme o vyjasnění, co platí, aby bylo možné ocenit. 
 
Dále neodpovídají Plochy oplechování a střešní krytiny ve výkazu výměr plochám dle PD. Ve výkazu 
výměr jsou menší. 
Dále Rozpočet vůbec neuvažuje s vyvedením krytiny na svislé plochy atik a obrub. 
 
Žádáme o vyjasnění, co platí a jak máme ocenit. 

 

Odpovědi 

Ad Dotaz 1.  

Předpokládá se pouze o demontáž st. rozvodů a jejich zpětnou montáž do lišt. Při této akci předpokládáme jisté 

ztratné na kabelech a dost možná i zástrček, z těchto důvodů se pol.č. 109 nazývá “Nové rozvody datových kabelů a 

zástrček”. Nacenit demontáž a zpětnou montáž kabelů a datových zástrček v pol. č. 109, nacenit v této položce i 50 

m kabelu UTP-Cat 5 a 10 zástrček RJ-45 jako ztratné. Vedení v lištách. 
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Ad Dotaz 2. 

Soupis materiálu je uveden v přidruženém rozpočtu v souboru DP - elektroinstalace.xls, která účastník VŔ zřejmě 

neobdržel. Naceňte soubor DP - elektroinstalace_vykaz.xls, který je přiložen k této Dodatečné informaci. 

Ad Dotaz 3. 

Dtto jako Dotaz 2. - pouze se soubor jmenuje DP_hromosvod_vykaz.xls. Zde najdete potřebné informace. Řez nebyl 

zpracováván. 

Ad Dotaz 4. 

V PD jsou navrženy 4 vchodové dveře k výměně, chyba v rozpočtu, kde jsou vykazovány pouze v 1 ks. Opravený VV 

je součástí této dodatečné informace. Naceňte opravený VV. 

Ad Dotaz 5. 

Žaluzie budou součástí oken, naceňte je do položky oken. 

Ad Dotaz 6. 

Během návrhu klempířských výrobků bylo pracováno s několika verzemi konečného návrhu. Vznikly rozpory mezi 

PD, TZ a VV. Naceňte Ti-Zn plech tak jak požaduje TZ. 

Ad Dotaz 7. 

Stejně Dotaz 6. - rozpory v PD, TZ a VV. Naceňte PVC folii tl. 1,5 mm 

Ad Dotaz 8.  

Výměry jsou opraveny a je nutné nacenit přiložený VV. Upozorňujeme na to, že PVC folii je nutné v jedné položce 

nacenit společně s podkladní geotextilií, která se bude nacházet mezi tepelným izolantem a folií. Název výrobce ve 

VV je uveden pouze jako orientační (k lepšímu pochopení požadavků) a NENÍ ZÁVAZNÝ. 

 

V Ústí nad Labem 31.1.2017 

 


