
DODATEČNÉ INFORMACE č.3 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE 
VELKÝCH PAVLOVICÍCH 
 
DOTAZ č. 4 ZE DNE 24. 2. 2011 (dotazy jsou uváděny v podaném znění bez úprav) 
Ve slepém rozpočtu a výkazu výměr ve formátu PDF pro architektonickou část, je škrtnuta položka č. 
86 SP 632451236 Potěr pískocementový , v těchto stejných souborech ovšem ve formátu XLS tato 
položka škrtnuta není. Který výkaz výměr (rozpočet) je platný ? 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 4 ZE DNE 24. 2. 2011 
Platí pdf - tedy škrtnutá položka (= položka se nezapočítává). V souboru XLS omylem zůstala položka 
nevymazaná. Chyba vznikla při převodu z rozpočtářského programu od XLS. Za chybu se 
omlouváme. 

 
DOTAZ č. 5 ZE DNE 24. 2. 2011 
 V popisech některých položek architektonicko stavebního řešení  je uvedeno :" cena bude upřesněna 
po výběru dodavatele " (např. položka č.140 Dodávka a montáž technického zařízení výtahu - cena 
bude upřesněna po výběru dodavatele, p.č. 256 deska parapetní vnitřní  - cena bude upřesněna po 
výběru dodavatele / ozn. PD01až PD03, p.č.257 okno dřevěné EURO - cenový propočet, cena bude 
upřesněna po výběru dodavatele)  Jak si máme tyto poznámky vysvětlit? 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 5 ZE DNE 24. 2. 2011 
Takovou poznámku berte jako irelevantní. Položky oceňte, jako by tam poznámka vůbec nebyla. 

 
DOTAZ č. 6 ZE DNE 24. 2. 2011 

 Bylo by možné  o zaslání výkazu materiálů pro Elektro ve formátu XLS. 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 6 ZE DNE 24. 2. 2011 
Viz. soubory v příloze 
 
 

DOTAZ č. 7 ZE DNE 24. 2. 2011 

  
V Technické zprávě k výtahu je pouze odkaz na projektanta, který nám telefonicky nechce ( a podle 
Zákona ani nemůže) podat žádné informace, 
Pro nacenění výtahu žádáme o jeho technickou specifikaci ( nosnost, rychlost, počet stanic,počet 
osob,  evakuační nebo ne,,,atd.) 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 7 ZE DNE 24. 2. 2011 

Obecné specifikace výtahu z dostupných technických zpráv: 
- nosnost 630 kg (nahrazuje požadavek počtu osob) 
- 4 stanice - vyplývá z výkresové dokumentace 
- rozměry kabiny 1,1 x 1,4 m 
- výtah lanový 
- šířka dveří 900 mm 
- výtah není evakuační  
- sklopné sedátko v kabině a ostatní vybavení pro "invalidy" dle příslušné vyhlášky 
- na rychlost výtahu není požadavek 
- samostatná strojovna ve spodním patře vedle šachty. 

  v TZ A.1.1 jsou zmínky na straně 5 a 21. 
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Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi  
25. 2. 2011  


