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Dodavatelé, kteří požádali o
poskytnutí zadávací dokumentace,
nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta

DODATEČNÉ INFORMACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
I.

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zadavatel:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Forma zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky:

II.

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513
Výměna oken a dveří v čp. 12,884,885,1062,1063 Horažďovice
veřejná zakázka na stavební práce
dle §18 obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb.
malého rozsahu

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku a
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek

III.

DOTAZY, ODPOVĚDI, INFORMACE

Dotaz č.1
Mezi výpisem oken a technickou zprávou je rozpor. Ve výpisu oken je uveden požadavek na dvojité těsnění.
V technické zprávě se uvádí tři úrovně těsnění. Lze nabídnout okna s dvojitým dorazovým těsnění? Zadavatel
nespecifikoval požadované hodnoty – vodotěsnost, průvzdušnost, odolnost proti zatížení větrem apod. Lze
předpokládat, že okna s dvojitým těsněním splní tyto hodnoty s ohledem na umístění budov bez problémů.
Odpověď č.1
U oken požadujeme minimálně dvojité těsnění mezi okenním rámem a okenním křídlem. V technické zprávě je
chybně uvedeno tři úrovně těsnění.
Dotaz č.2
Lze nabídnout okna s menší stavební hloubkou než 80 mm? I profil s menší stavební hloubkou splňuje
technické parametry nových oken.
Odpověď č.2
Požadujeme stavební hloubku rámu min. 80mm.
Dotaz č.3.
Lze použít otevřenou celoobvodovou pozinkovanou výztuhu za předpokladu dodržení statiky a tuhosti oken? K
našemu dotazu jen doplňuji, že správný druh použité výztuhy vždy předepisuje výrobce plastových profilů ve
svém technickém předpisu. Ten se vypracovává podle výsledků statického výpočtu ověřeného sadou
zatěžovacích zkoušek. Dodavatel by měl být vždy schopen prokázat správnost svého návrhu tak, že předloží
technický list výrobce profilu nebo obdobný doklad (dále předpis výrobce), kde je předepsán druh použité
výztuže s ohledem na rozměr prvku a podle použitého okenního či dveřního profilu. Kromě tvaru výztuhy je
neméně důležitá rovněž tloušťka ocelové výztuhy a to dle druhu zatížení (dle velikosti otvorové výplně). Dále se
tuhost oken zajistí správným svařováním spojů rámů či křídel. Dle výše uvedeného se domnívám, že pokud
uchazeč prokáže správnost použitého typu výztuhy na základě statického výpočtu, měl by zadavatel jiný tvar
výztuhy uznat jako jiné, kvalitativně a technické obdobné řešení. Děkuji za zvážení této možnosti.

Odpověď č.3
Preferujeme uzavřenou celoobvodovou výztuhu. Lze připustit i otevřenou výztuhu za předpokladu, že dodavatel
doloží statický posudek pro daný výrobek (výrobek s největšími rozměry dle PD) a jeho umístění.

Dotaz č.4
V krycím listu rozpočtu je v poznámce dole uvedeno, cituji: Výše uvedená „rezerva“ je majetkem objednatele a
slouží pouze pro úhradu víceprací, které nemohly být z objektivních důvodů předvídány a zahrnuty v zadání
zakázky. Tyto vícepráce budou obě strany řešit vzájemným odsouhlasením rozpočtového dodatku zakázky
vypracovaného v souladu se smlouvou o dílo. Prosím upřesněte, zda je tato položka „REZERVA“ součástí
rozpočtu (uveďte v % požadovanou rezervu, kterou máme zahrnout do ceny díla) nebo se tento text vztahuje
k vedlejším a ostatním nákladům. Nebo tento text zůstal z jiného zakázky?
Odpověď č. 4
Položka „REZERVA“ není součástí této veřejné zakázky ani nabídkového rozpočtu uchazeče, uchazeč ji
neoceňuje. Poznámky uvedené v krycím listu jsou všeobecného rázu pro všechny druhy krycích listů.
Dotaz č.5
Je dostačující předložit doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče prostými kopiemi (kromě čestného
prohlášení) nebo požadujete předložit ověřené kopie/originály dokladů?
Odpověď č.5
K doložení prokázání splnění kvalifikace uchazeče jsou postačují prosté kopie dokumentů vyjma čestného
prohlášení.
Dotaz č.6
Ohledně kotvení oken:
Vámi požadované kotvení na montážní kotvy není technicky možné provést v dolní části rámu okna,
kde je podokenní profil, tímto toto kotvení nesplňuje požadavek výrobců na celoobvodové kotvení.
Navíc jen montáž pomocí montážní kotvy není vhodná, protože montážní kotva ukotví okna jen v jedné rovině.
(Nezabrání prohnutí rámu od nízkoexpanzní montážní pěny a od namáhání rámu křídlem okna)
Proto se ptáme co znamená ,, Kotvení „turbošrouby“ není vhodné " je zakázané nebo povolené ?
Odpověď č.6
Požadujeme kotvení okna pomocí montážních kotev. Pouze v případě, že se prokáže při montáži, že toto
kotvení není proveditelné, bude umožněno kotvení rámu pomocí turbošroubů.
Dotaz č.7
Ohledně montáže oken:
Ptáme se, zda bude vyžadováno a kontrolováno provedení připojovací spáry pomocí těsnících pásků.
Toto provedení totiž podstatně prodraží montáž oken a znevýhodní tím firmu, která toto běžně provádí.
Ve vaší ,,Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva technická zpráva" se o tomto nic nepíše a ani ve Vašem
seznamu norem není uvedena již od 1.5.2014 platná ČSN 74 6077.
Také vnější připojení okna na vnější ostění pomocí ,,trvalé pružného tmelu" není vhodné.
Trvale pružný tmel žádný není, mnohem lepší je provést toto připojení pomocí pružné expanzní pásky.
Odpověď č.7
Nebude provedeno těsnění připojovací spáry okna pomocí těsnících pásků. Oceňte položky uvedené ve výkazu
výměr, těsnící pásky ve výkazu výměr uvedeny nejsou.
Dotaz č.8
Také jsem si nevšiml, kde je uveden požadavek, aby okna a dodavatel byl registrován v programu Zelená
Úsporám. Pro případnou možnost i budoucích dotací...
Odpověď č.8
Registrace v programu Zelená Úsporám není požadována.
Dotaz č.9
Byla tato akce konzultována s Odborem památkové péče ? Objekty se nachází v památkové zóně.
Odpověď č.9
Na příslušné bytové domy je vydáno závazné stanovisko DOSS.

Upřesnění zadavatele
Pro upřesnění rozsahu zednických prací při výměně oken sdělujeme, že ve všech domech, ve kterých bude
probíhat výměna oken, jsou stávající okna jednoduchá zdvojená, nikde se nenacházejí špaletová okna.

INFORMACE – PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Ve lhůtách a termínech stanovených v zadávacích podmínkách dochází ke změně z důvodu zohlednění výše
uvedených poskytnutých informací.
Lhůta pro podání nabídek JE PRODLOUŽENA a končí dne 16.05.2014 v 09:00.
Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.
-

otisk razítka –

Mgr. Karel Zrůbek v.r
starosta

