
   
 

 

 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.6  
pro zakázku zadávanou dle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK 

 

 

 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

PROVOZU DPMÚL A.S.  

 

 

EVIDENČNÍ ČÍSLO  ZAKÁZKY Z2017-000932 

ODKAZ NA PROFIL ZADAVATELE http://dpmul.profilzadavatele.cz/ 

 

 

 

Zadavatel 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem 

a.s. 

Revoluční 26/3088 

400 01 

  

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2017-000932
http://dpmul.profilzadavatele.cz/


   
 

Dotaz 

Prosím o zodpovězení níže uvedených dotazů: 

Dotaz č.1 

Zadávací dokumentace oddíl 10.04, odstavec (C). 

Zadavatel stanovil pro popis a ocenění stavebních prací cenovou soustavu ÚRS. 

Soupis prací obsahuje položku  

57 K 712361703 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou v plné ploše 
m2 677,275 0,00 0,00 

 

Jedná se o položku, kde plný popis dle cenové soustavy ÚRS obsahuje „Provedení povlakové krytiny střech plochých 

do 10 st. fólií přilepenou lepidlem v plné ploše“. 

Technická zpráva obsahuje mechanické kotvení. 

Prosím o opravu nesouladu mezi zadávací dokumentací, projektem a soupisu prací. 

Dotaz č.2 

Zadávací dokumentace oddíl 10.04, odstavec (C). 

Zadavatel stanovil pro popis a ocenění stavebních prací cenovou soustavu ÚRS. 

Soupis prací obsahuje položku  

38 K 998712201 
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m 
% 2 533,846 0,00 0,00 

 

Jedná se o položku, kde plný popis dle cenové soustavy ÚRS obsahuje „Přesun hmot pro povlakové 

krytiny   stanovený procentní sazbou (%) z ceny  vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m  v objektech výšky  do 6 m“. 

Výměra této položky tvoří procento z ceny oddílu dle metodiky ÚRS. Jedná se o položky s procentním  přesunem 

hmot. 

Jak v tomto případě postupovat  

 



   
 

Dotaz č.3 

Zadávací dokumentace oddíl 10.04, odstavec (C). 

Zadavatel stanovil pro popis a ocenění stavebních prací cenovou soustavu ÚRS. 

Položka prací je obsahuje pořadové číslo, označení cenové soustavy, kód položky a popis položky jednoznačně 

vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby. 

Nerozumím odpovědím z dodatečných odpovědí „nacenit do položky“ kde tato položka je jednoznačně definována, 

nebo tvoří dodatečné informace dílčí soupis prací? 

Prosím o opravu nesouladu mezi zadávací dokumentací, projektem a soupisu prací. 

 

Odpověď 

K výše uvedeným dotazům podáváme toto vysvětlení: 

Ad Dotaz č.1 

Nacenit dle PD, provedení folie s mechanickými kotvami. V rozpočtu došlo k upsání. 

Ad Dotaz č.2 

Nacenit procentuální hodnotou v rozpočtu, tedy 2 533,846 %. 

Ad Dotaz č.3 

Dodatečné informace jsou doplněním všech částí Zadávací dokumentace, ať se jedná o textovou, 

výkresovou či jinou její část.  

Pokud není ani z doplnění účastníkům VŘ jasné, co je zadáním, může využít možnost žádat vyjasnění či 

doplnění zadávací dokumentace či jejich částí, avšak musí přesně specifikovat jeho dotaz či požadavek. 

 

V Ústí nad Labem 16.2.2017 


