
 

 
 

Dodatečné informace č. 1 
 
 

k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti MŠ 
v obci Rovečné“ 

 
 

Zakázka malého rozsahu 

 

 
 
V Rovečném dne 15. 12. 2014 

 
 

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se 
k výše uvedené veřejné zakázce. Uchazeči doloží do nabídky doklady uvedené v příloze č. 1.   
 
Dotaz č. 1 
Součástí zadávací dokumentace jsou technické zprávy, ve kterých jsou popsány materiálové 
specifikace a požadavky na jednotlivé části díla. Všechny části stavby jsou zde poměrně 
podrobně popsány, včetně materiálových požadavků např. ETICS, s výjimkou části „Výplně 
otvorů“. Vzhledem k tomu, že výměna otvorových výplní tvoří nemalou součást nabídkové ceny 
jeví se tato část zadávací dokumentace obsahově omezena a umožňuje rozsáhlé varianty 
provedení ať už materiálového, tak cenového. 
Pravděpodobně omylem je předepsán součinitel prostupu tepla ve tvaru „rovná se“ 
(Uw=1,2W/m2K ) což nelze logicky splnit, protože při použití jednotného zasklení pro barevné 
sjednocení oken bude tento parametr oscilovat směrem dolů. Vhodnější je použít tvar „menší 
nebo rovno“ UW ≤1,2 W/m2K. Žádný jiný parametr není zadavatelem předepsán. Z hlediska 
směrnice č. 2010/31/EU, zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií je vhodné stanovit pro 
rámy oken pevně spojené s budovou takové parametry, aby vyhovovaly požadavkům kladeným 
na otvorové výplně i po roce 2020 = Uf ≤0,90 W/m2K. Neupřesnění těchto parametrů může vést 
k dodávce nekvalitních rámů otvorových výplní, protože předepsaného parametru UW ≤1,2 
W/m2K lze dosáhnout i se zastaralými tříkomorovými profily, které nevyhoví budoucím 
požadavkům na rámy oken. Bude tedy předepsána podrobněji skladba otvorových výplní 
minimálně v rozsahu jak je předepsán ETICS? 
 
Odpověď č. 1: 
Specifikace výrobků byla upravena/opravena a je součástí tabulky v příloze č. 1. 
 
 
 
 
 
 



 
Dotaz č. 2 
Pravděpodobně omylem jsou předepsány vlastnosti dle ČSN EN 14351-1 jako přesné a ne 
minimální, zejména vodotěsnost třídy E1200 je vhodná pro okna instalovaná v oblastech s 
tropickými bouřemi nebo zvýšeným zatížením větrem, což neodpovídá podmínkám plnění 
veřejné zakázky. Trvá tento diskriminační požadavek zadavatele? 
 
Odpověď č. 2: 
Specifikace výrobků byla upravena/opravena a je součástí tabulky v příloze č. 1. 
 
 
Dotaz č. 3:  
V textu technické zprávy jsou popsány zásady návrhu konstrukce otvorových výplní podle ČSN 
730540 pro otvorové výplně, však platí ustanovení vyhlášky 268/2009 Sb. a pro školská zařízení 
343/2009 Sb. v platných zněních. V těchto materiálech jsou popsány přesné charakteristiky 
kvalitativních požadavků na otvorové výplně, které však nejsou v zadávací dokumentaci ani 
uvedeny ani zmíněny a nejsou uvedeny ani požadavky na způsob jejich prokázání. Zejména v 
části požadavků na kritické povrchové teploty (ČSN 730540-2) a splnění požadavků vyhlášky 
268/2009 Sb. §8, odst. 1, §9, odst.3, §10, odst. 1, §11 odst.5, §14, §16 a rovněž vyhlášky 
343/2009Sb. příloha č.1 a č.3 může docházet ke zkreslenému výkladu kvalitativních požadavků 
a jejich implementaci do nabídky uchazeče a tím k nejasnostem v rámci cenotvorby. Podle 
našeho názoru je tímto porušen §46, odst. 4 Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v 
platném znění, kdy požadavky a charakteristiky technických podmínek musí být dostatečně 
přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné 
nabídky. 
Provede zadavatel upřesnění způsobu prokázání požadovaných základních charakteristik oken a 
dveří. Zejména upřesnění složení obvodového zdiva, pro výpočet průběhu izotherm a stanovení 
charakteristické místnosti pro prokázání zajištění předepsané výměny vzduchu v těchto 
místnostech a charakteristických výrobků pro prokázání ostatních kvalitativních vlastností 
výrobků například přehlednou tabulkou? Upřesní zadavatel způsob prokázání těchto i ostatních 
parametrů, např. výpočet, zkušební protokol nebo certifikát? 
 
Odpověď č. 3: 
 
Navržené výrobky musí splňovat Vyhlášku 268/2009 Sb. a 343/2009 Sb. v platném znění a ČSN 
730540-2.  Souhrn požadavků je součástí tabulky v příloze č. 1. 
 
 

 Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 
30.12.2014 do 10:00. Všechny ostatní zadávací 
podmínky zůstávají v platnosti. 
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