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DODATEČNÉ INFORMACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
I.

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zadavatel:
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513
Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Limit veřejné zakázky: podlimitní
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98
zákona č. 134/2016 Sb. následující odpověď.

II.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. 2 (ozn. 1)
výkaz výměr obsahuje v oddíle „úpravy povrchů, podlahy, osazení” položku č. 31 (potažení
vnitřních stěn vápenným štukem.....) — 189,233 m2. Výpočet množství této položky je chybný u
ostění otvoru 02 (pí 3,14). Žádáme o opravu.
Odpověď č. 2
Rozsah veřejné zakázky je vymezen výkazem výměr. Je povinností uchazeče předložit nabídku dle
předepsaných výměr a nikoli kontrolovat a přepočítávat výpočty projektanta. Zadavatel upozorňuje,
že zásahem do výkazu výměr se může uchazeč zvýhodnit či znevýhodnit. Proto zadavatel zakazuje
upravovat zadané výměry. V průběhu realizace stavby bude zhotovitel fakturovat dle skutečně
provedeného rozsahu. V případě, že bude zjištěna chyba ve výkazu výměr, bude toto posuzováno
jako změna rozsahu a bude postupováno dle podmínek smlouvy o dílo.
Z uvedeného důvodu zadavatel nebude výkaz výměr upravovat a žádá uchazeče o ocenění již
předloženého výkazu výměr.
--------------------------------------------------------Dotaz č. 3 (ozn. 2)
výkaz výměr obsahuje v oddíle ”úpravy povrchů, podlahy, osazení” položku č. 42 (potažení
vnějších stěn sklovláknitým pletivem.....) — 34,045 m2. Výpočet množství této položky je chybný
u ostění otvoru 02 (7x3,14x0,16). Žádáme o opravu.
Odpověď č. 3
Rozsah veřejné zakázky je vymezen výkazem výměr. Je povinností uchazeče předložit nabídku dle
předepsaných výměr a nikoli kontrolovat a přepočítávat výpočty projektanta. Zadavatel upozorňuje,
že zásahem do výkazu výměr se může uchazeč zvýhodnit či znevýhodnit. Proto zadavatel zakazuje
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upravovat zadané výměry. V průběhu realizace stavby bude zhotovitel fakturovat dle skutečně
provedeného rozsahu. V případě, že bude zjištěna chyba ve výkazu výměr, bude toto posuzováno
jako změna rozsahu a bude postupováno dle podmínek smlouvy o dílo.
Z uvedeného důvodu zadavatel nebude výkaz výměr upravovat a žádá uchazeče o ocenění již
předloženého výkazu výměr.
--------------------------------------------------------Dotaz č. 4 (ozn. 3)
výkaz výměr obsahuje v oddíle „úpravy povrchů, podlahy, osazení” položku č. 43 (montáž
kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek
) — 149,208 m2. Vzhledem k
tloušťce dodávky tepelné izolace 120mm, je tato položka zvolená chybně (montáž tepelné izolace
do 120mm). Žádáme o vysvětlení a opravu.
Odpověď č. 4
Položka je zvolena správně.
--------------------------------------------------------Dotaz č. 5 (ozn. 4)
výkaz výměr obsahuje v oddíle /'úpravy povrchů, podlahy, osazení” položku č. 45 (montáž
kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny.....) — 1398,523 m2. Vzhledem k tloušťce
dodávky tepelné izolace 120mm, je tato položka zvolená chybně (montáž tepelné izolace do
120mm). Žádáme o vysvětlení a opravu.
Odpověď č. 5
Položka je zvolena správně.
--------------------------------------------------------Dotaz č. 6 (ozn. 5)
výkaz výměr obsahuje v oddíle /'přesun sutě” položky č. 121-126. Žádáme o vysvětlení
rozporu množství u položek nakládání suti (201,581 t) a odvozu suti (197,659 t).
Odpověď č. 6
Rozsah veřejné zakázky je vymezen výkazem výměr. Je povinností uchazeče předložit nabídku dle
předepsaných výměr a nikoli kontrolovat a přepočítávat výpočty projektanta. Zadavatel upozorňuje,
že zásahem do výkazu výměr se může uchazeč zvýhodnit či znevýhodnit. Proto zadavatel zakazuje
upravovat zadané výměry. V průběhu realizace stavby bude zhotovitel fakturovat dle skutečně
provedeného rozsahu. V případě, že bude zjištěna chyba ve výkazu výměr, bude toto posuzováno
jako změna rozsahu a bude postupováno dle podmínek smlouvy o dílo.
Z uvedeného důvodu zadavatel nebude výkaz výměr upravovat a žádá uchazeče o ocenění již
předloženého výkazu výměr.
--------------------------------------------------------Dotaz č. 7 (ozn. 6)
výkaz výměr obsahuje v oddíle '/konstrukce klempířské” položku č. 209 (P3 oplechování
oblých parapetů ) — 48,48 m. Výpočet množství této položky je nám nejasný, neboť demontáž
této konstrukce v položce 203 (demontáž oplechování parapetů do suti) je o výměře 40m, stejně
jako položky demontáže a oplechování římsy P4 v položkách 204 a 210 Zádáme o vysvětlení
rozporu.
Odpověď č. 7
Rozsah veřejné zakázky je vymezen výkazem výměr. Je povinností uchazeče předložit nabídku dle
předepsaných výměr a nikoli kontrolovat a přepočítávat výpočty projektanta. Zadavatel upozorňuje,
že zásahem do výkazu výměr se může uchazeč zvýhodnit či znevýhodnit. Proto zadavatel zakazuje
upravovat zadané výměry. V průběhu realizace stavby bude zhotovitel fakturovat dle skutečně
provedeného rozsahu. V případě, že bude zjištěna chyba ve výkazu výměr, bude toto posuzováno
jako změna rozsahu a bude postupováno dle podmínek smlouvy o dílo.
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Z uvedeného důvodu zadavatel nebude výkaz výměr upravovat a žádá uchazeče o ocenění již
předloženého výkazu výměr.
--------------------------------------------------------Dotaz č. 8 (ozn. 7)
výkaz výměr obsahuje v oddíle ”konstrukce truhlářské” položku č. 222 (P2 montáž
parapetních dřevěných nebo plastových.....) — 150,4 kus. Měrnou jednotkou této položky jsou
kusy, ale výpočet je chybně uveden v běžných metrech. Žádáme o opravu.
Odpověď č. 8
Položka je zvolena správně.
--------------------------------------------------------Dotaz č. 9 (ozn. 8)
výkaz výměr obsahuje v oddíle ('konstrukce truhlářské” položku č. 230 (montáž plastových
oken.....) — 956,862 m. Výpočet množství této položky je u okna 05 chybný. Žádáme o opravu.
Odpověď č. 9
Rozsah veřejné zakázky je vymezen výkazem výměr. Je povinností uchazeče předložit nabídku dle
předepsaných výměr a nikoli kontrolovat a přepočítávat výpočty projektanta. Zadavatel upozorňuje,
že zásahem do výkazu výměr se může uchazeč zvýhodnit či znevýhodnit. Proto zadavatel zakazuje
upravovat zadané výměry. V průběhu realizace stavby bude zhotovitel fakturovat dle skutečně
provedeného rozsahu. V případě, že bude zjištěna chyba ve výkazu výměr, bude toto posuzováno
jako změna rozsahu a bude postupováno dle podmínek smlouvy o dílo.
Z uvedeného důvodu zadavatel nebude výkaz výměr upravovat a žádá uchazeče o ocenění již
předloženého výkazu výměr.
--------------------------------------------------------Dotaz č. 10 (ozn. 9)
projektová dokumentace uvádí použití tepelné izolace na parapetu okna v tloušťce 30mm
a u ostění oken a dveří v tloušťce 40mm. Výkaz výměr však neuvažuje s těmito tloušťkami tepelné
izolace u těchto konstrukcí. Žádáme o vysvětlení rozporu mezi projektovou dokumentací a
výkazem výměr.
Odpověď č. 10
Rozsah veřejné zakázky je vymezen výkazem výměr. Je povinností uchazeče předložit nabídku dle
předepsaných výměr a nikoli kontrolovat a přepočítávat výpočty projektanta. Zadavatel upozorňuje,
že zásahem do výkazu výměr se může uchazeč zvýhodnit či znevýhodnit. Proto zadavatel zakazuje
upravovat zadané výměry. V průběhu realizace stavby bude zhotovitel fakturovat dle skutečně
provedeného rozsahu. V případě, že bude zjištěna chyba ve výkazu výměr, bude toto posuzováno
jako změna rozsahu a bude postupováno dle podmínek smlouvy o dílo.
Z uvedeného důvodu zadavatel nebude výkaz výměr upravovat a žádá uchazeče o ocenění již
předloženého výkazu výměr.
--------------------------------------------------------Dotaz č. 11 (ozn. 10)
projektová dokumentace uvádí zateplení hlavy atiky z izolantu tloušťky 80mm. Výkaz výměr
však tuto tloušťku izolantu neobsahuje. Žádáme o vysvětlení.
Odpověď č. 10
Rozsah veřejné zakázky je vymezen výkazem výměr. Je povinností uchazeče předložit nabídku dle
předepsaných výměr a nikoli kontrolovat a přepočítávat výpočty projektanta. Zadavatel upozorňuje,
že zásahem do výkazu výměr se může uchazeč zvýhodnit či znevýhodnit. Proto zadavatel zakazuje
upravovat zadané výměry. V průběhu realizace stavby bude zhotovitel fakturovat dle skutečně
provedeného rozsahu. V případě, že bude zjištěna chyba ve výkazu výměr, bude toto posuzováno
jako změna rozsahu a bude postupováno dle podmínek smlouvy o dílo.
Z uvedeného důvodu zadavatel nebude výkaz výměr upravovat a žádá uchazeče o ocenění již
předloženého výkazu výměr.
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Dotaz č. 12
zadavatelem označený dotaz č. 12 jsou totožné dotazy (obdržený stejný dokument) jako č. 2 - 11
Odpověď č. 12
Odpovědi na dotaz, zadavatelem označený jako č. 12, jsou odpovědi uvedené v tomto dokumentu
pod č. 2 až 11, neboť se jednalo o totožné dotazy, obdržené 2x.
III.

INFORMACE - TRVÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k povaze vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. V platnosti
zůstává lhůta pro podání nabídek stanovená v zadávací dokumentaci.

Ing. Josef Silovský
vedoucí OIRM
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