Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 07.12.2021
poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:
„Stavební úpravy kancelářské budovy Městské policie, Želivského 52/3, Bílina“
Zadavatel: Město Bílina, IČ: 00266230
Vážení účastníci zadávacího řízení, zadavatel veřejné zakázky na služby s názvem „Stavební
úpravy kancelářské budovy Městské policie, Želivského 52/3, Bílina“ si dovoluje zveřejnit
doplňující informaci k výzvě.
Dotazy:
1. Žádáme o přesné stanovení požadavků (počet a rozmístění požárních čidel, kabeláž, EPS,
vyjádření HZS, panikové kování atd.) a specifikaci pohonu na otevírání dveří O1 (pol. č. 88).
Ve výpisu prvků je označením O1 je specifikováno hliníkové okno, takže podle zadání toto
nelze ocenit.
2. Žádáme o přesné stanovení požadavků na prosklený podhled (pol. č. 73) – sklo
bezpečnostní nebo lepené, průsvitnost atd. Ve výpočtu osvětlení, na který se položka č. 73
odvolává, tyto požadavky nejsou specifikovány.
3. Dle zadání se mají přesklít a repasovat 2 ks světlíků, ale bohužel k tomuto postupu není
projektová dokumentace (dále jen "PD").
Není znám systém původních světlíků – nosné profily, zasklívací profily, těsnění, tloušťka
skla, rozměry jednotlivých tabulí skla atd. Výrobci světlíků bez těchto informací nemohou
požadované práce ocenit.
Žádáme o zveřejnění dodavatele původních světlíků nebo doplnění PD o výkresy zasklení.
4. Ve výkazu výměr (dále jen "VV") jsou pol. č. 190 a 191 - protipožární dveře. Ve výpisu prvků
tyto nejsou uvedeny. Žádáme o doplnění výpisu prvků nebo odstranění těchto položek
z VV.
Odpověďi:
1. Vše dle požárně bezpečnostního řešení a výkazu výměr. Tento pohon měl být dle
původního řešení na nových vstupních dveří (označených 01), které se ale z investičních
důvodů nebudou realizovat. Dveře zůstanou stávající. Položka je z výkazu výměr
vypuštěna.
Ano, v PD je pod číslem O1 hliníkové okno = položka č. 121 ve výkazu výměr.
2. Jedná se o bezpečnostní sklo čiré.
3. Jelikož původní dokumentace není k dispozici a stávající stav není úplně nutný k celkové
výměně původních skel, nebude se realizovat, pouze se provede vyčištění stávajících skel
a přetěsnění v rámci této položky.
4. Položky č. 190 a 191 jsou platné. Protipožární dveře jsou součástí požárně technického
řešení, přestože nejsou uvedeny ve výpisu prvků.

V Bílině, dne 09.12.2021
Podpis zadavatele:

podepsal Mgr. Zuzana
Mgr. Zuzana Schwarz Digitálně
Schwarz Bařtipánová
Datum: 2021.12.09 14:05:56 +01'00'
Bařtipánová
…………………………………………………………..

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová - starostka

