
 

 
 

 

Název veřejné zakázky: Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad 

Kněžnou – stavební práce 

Název centrálního zadavatele: Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. 

IČ zadavatele: 27467686 

Kontaktní adresa zadavatele: Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Osoba zastupující centrálního zadavatele: Bc. Hana Skořepová, ředitelka    

Telefon: + 420 494 532 959 

E-mail: hana.skorepova@pro-sen.eu 

 

 

Dodatečné informace č. 3 

 

Doplňující informace k podlimitní veřejné zakázce „Nízkokapacitní zařízení pro poskytování 

sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou – stavební práce“. Tato podlimitní veřejná zakázka 

vedená v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách 

v platném znění (dále jen zákon), byla zveřejněna dne 01.08.2016 uveřejněn ve Věstníku veřejných 

zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7602010034207 a Evidenčním číslem VZ 634207. 

  

Dotaz č. 16: 

Pro ocenění některých položek výkazu výměr silnoproudých rozvodů stavebního objektu SO 01 – 

Objekt ubytování chybí podklady. Jedná se o položku 357000019 Rozvaděč RU (řádek 104) – chybí 

výkres č.D.1.4.d15 Rozvaděč RU – 2.část a položky 357000006 Rozvaděč UPS1, 357000007 

Rozvaděč UPS2 a 357000008 Rozvaděče RPO (řádky 112-114) – chybí jakýkoliv podklad pro ocenění 

(výkresová dokumentace). 

 

Odpověď č. 16 

Doplněno. 

viz _dotaz_č_16_příloha 

 

Dotaz č. 17: 

Pro ocenění výplní otvorů v obvodovém plášti a v interiéru potřebuje znát dodavatel těchto výplní 

následující: 

1) Barva 

                - výplně v obvodovém plášti – ve výpisu je jak pro plasty, tak pro hliníky uvedeno: „- 

interiérová strana prvku barvy bílé, RAL 9016 MAT, - exteriérová strana prvku barvy šedé, RAL 8019 

MAT“; u jednotlivých pozic je však uvedeno: „šedivá barva“ – je myšleno jednostranně či 

oboustranně? Která z těchto informací platí? (Navíc u pozice O34 je uvedeno „šedivá barva z obou 

stran“.) 

 

                - interiérové výplně – ve výpisu je uvedeno: „odstín – dle investora“ – bylo by možné nějak 

upřesnit? (Barva nám ovlivňuje cenu.) 

 

2) Bezpečnostní sklo 

                - ve výpisu výplní v obvodovém plášti je obecná poznámka: „výplně obvodových konstrukcí 

v 1.NP bude provedeno z bezpečnostních skel třídy 2“; u jednotlivých prvků ve výpisu je zmínka o 

bezpečnostním skle či bezpečnostní fólii pouze u některých prvků. Prosím tedy o upřesnění kde a jaké 

sklo cenit. 

 

                (+ Pozn. navíc ve výkazu výměr je uvedena u položky 342 (O05) a 343 (O06) poznámka. 

„bezpečnostní“. Nevíme, co je tím myšleno. Např. ve výpisu prvků u pozice O06 není nic o 

bezpečnosti, u pozice O05 – co je myšleno bezpečnostním kováním, jakou třídu bezpečnosti má 

splnit?) 
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3) Ovládání 

                - Ve výpisu výplní otvorů v obvodovém plášti je u položky O11, O12, O27 a O28 požadavek, 

aby bylo okno otvíravě-sklopné a současně je uveden požadavek na ovládání táhlem. Pokud by měl 

být splněn požadavek na ovládání pákovým ovladačem, pak může být okno pouze sklopné. Prosím o 

informaci, který z požadavků má být splněn. 

 

4) Žaluzie, rolety, sítě 

                - U některých prvků je požadavek na elektrické žaluzie a u některých na elektrické žaluzie 

a síťky proti hmyzu v kastlíku. Přičemž např. ve zprávách a pohledech je zmínka o venkovních el. 

řízených roletách (stříbřitě šedých). Není tedy zcela jasné, co má být ceněno a také nejsou tyto prvky 

nikde specifikovány, aby mohly být vůbec oceněny. Také položka D27 interiérová žaluzie není blíže 

specifikována. 

 

Odpověď č. 17 

1) Barva 

Všechny výplně v obvodovém plášti budou v interiéru bílé, RAL 9016 MAT, exteriérová 

strana prvku barvy šedé, RAL 8019 MAT. 

U pozice O34 je oboustranně barvy šedé, RAL 8019 MAT. 

  

Všechny interiérové výplně budou barvy světle šedá,  RAL 7035 MAT 

 

2) Bezpečnostní sklo 

Prosíme cenit v 1 NP (dodatečný požadavek týkající se celého 1 NP) veškeré prosklení 1B1. tj. 

O1 - O16. 2NP, 3NP bude provedeno prosklení 1B1 dle výpisu. tj. O17 - O33, pouze tam kde je 

označení "bezp. fólie" 

 

Pozice O05 musí splnit skleněná výplň P2A, třída bezpečnosti kování - 4. 

 

3) Ovládání 

U položek O11, O12, O27, O28 bude ovládání táhlem. Prvky budou pouze sklopné. 

 

4) Žaluzie, rolety, sítě 

Přednost má výpis prvků. Budou osazeny elektrické předokenní žaluzie a síťky proti hmyzu 

dle výpisu prvků. 

Prvek D27 - interiérová žaluzie, lamely z omyvatelného materiálu, vodící lišty v ostění, svislé 

ovládání (shrnutí směrem nahoru). Účel prvku je vizuální oddělení prostoru přípravny a 

jídelny v době, kdy nebude vydáváno jídlo. 

 

Zadavatel současně rozhodl o prodloužení lhůty pro předložení nabídek a následné veřejné 

otevírání obálek: 

 

Původní termín: 

Lhůta pro podání nabídek: 25. 08. 2016 do 12:30 hodin 

Veřejné otevírání obálek: 25. 08. 2016 od 13:00 hodin 

 

Nový termín: 

Lhůta pro podání nabídek: 31. 08. 2016 do 13:30 hodin 

Veřejné otevírání obálek: 31. 08. 2016 od 14:00 hodin   

 

Dodatečnými informacemi doplněné/zpřesněné zadávací podmínky jsou platné a nutné pro 

zpracování nabídky.  

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi. 

 



Shora uvedené dodatečné informace uveřejnil zadavatel způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací 

dokumentaci způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27467686. 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou 17. 8. 2016 

 

 

 

 

Bc. Hana Skořepová 

ředitelka 
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