
 
 

 

Dodatečné informace č. 1 
 

 

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

 

 

Zakázka malého rozsahu 

 

 

V Rovečném dne 24. 02. 2015 

 

 

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující 
se k výše uvedené veřejné zakázce. 

 

Dotaz č. 1 

 

V průběhu přípravy jsme zjistili tyto rozdíly v projektové dokumentaci a předloženému 
výkazu výměr - tloušťka hydroizolační střešní fólie - ve výkazu výměr je požadavek na fólii  
o tl. 2mm a v dokumentu technické parametry výrobků  se připouští tloušťka fólie 1,4 mm, v 
technické zprávě se hovoří o fólii o tl.1,5mm 

 

Odpověď č. 1 

 

Budeme vycházet ze souboru „Požadavky k prokázání.xls“ v projektové dokumentaci, kde je 

uvedena tloušťka fólie min. 1,4 mm. 
 

Dotaz č. 2 

 

Okna-u pozice 02 a 06 je ve výkazu výměr požadavek na žaluzie /předpokládáme interiérové, 

výpis prvků a ani technická zpráva neobsahuje zmínku o specifikaci tohoto doplňku. 
 

Odpověď č. 2 

 

 
 

    769 - Plastové výplně otvorů

72 K 769-01 ks 33,000

73 K 769-02 ks 1,000

74 K 769-03 ks 1,000

75 K 769-04 ks 12,000

76 K 769-05 ks 25,000

77 K 769-06 ks 1,000

78 K 998766202 % 0,000

02 - D+M Okno plastové 1200/1500 vč, žaluzií 0,00 0,00

0,00

03 - D+M Okno plastové 600/9000 0,00 0,00

04 - D+M vstupní dveře 1200/2800 0,00 0,00

05 - D+M Okno plastové 1000/600 0,00 0,00

06 - D+M Okno plastové 1500/1800 vč, žaluzií 0,00 0,00

07 - 04 - D+M vstupní dveře 900/2400 0,00 0,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 12 m
0,00 0,00



 
U oken v pozici 02 a 06 ve výkazu zřejmě došlo k chybě. PČ 72 a 76 dodavatelé ve výkazu 
výměr, který bude součástí jejich nabídky, NACENÍ BEZ ŽALUZIÍ. 

 

 

 Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 03. 03. 2015 

do 10:00. Všechny ostatní zadávací podmínky zůstávají 
v platnosti. 
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