DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
NOVOSTAVBA DVORNÍHO KŘÍDLA EKOCENTRA TRKMANKA, VELKÉ PAVLOVICE
ZADAVATEL: Město Velké Pavlovice, IČ: 00283703, se sídlem MěÚ Velké Pavlovice, Nám. 9.
května 40, 691 06 Velké Pavlovice
ZASLÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE dle § 49 odst. (2) zákona 137/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů

DOTAZ ze dne 24.10.2014 11:12
Text dotazu je uveden v doslovném znění bez úprav:
Máme dotaz stran oken:
Položka T06;T15: Vstupní dveře jsou otvíravé dovnitř, dle CSN EN 1125 by měly být otevíravé ven.
Je to v pořádku?
T10: Navrhovaná skladba skla neodpovídá požadovanému tepelnému prostupu. Lze
vyrobit v alternativě s nedodržením zadávacích podmínek.
T02;T04;T05;T09: Dle dodavatele nelze dodat v požadovaném dělení skla, kvůli statice
skla. Lze sklo rozdělit.
T01;T03;T14 Jsou okna výšky 500mm dle výrobce je problém s otevíratelností okna kvůli
tloušťce rámu okna.
Jak postupovat v těchto případech?
ODPOVĚĎ NA DOTAZ ze dne 24.10.2014 11:12 (pro přehlednost je uveden znovu dotaz černou
barvou, pod dotazem črervenou barvou odpověď)
Položka T06;T15: Vstupní dveře jsou otvíravé dovnitř, dle CSN EN 1125 by měly být otevíravé ven.
Je to v pořádku?
V pořádku i dle PBŘ
T10: Navrhovaná skladba skla neodpovídá požadovanému tepelnému prostupu.
Lze vyrobit v alternativě s nedodržením zadávacích podmínek.
Okno musí odpovídat požadovanému tepelnému prostupu.
T02;T04;T05;T09: Dle dodavatele nelze dodat v požadovaném dělení skla, kvůli statice
skla. Lze sklo rozdělit.
Dělení skla je nepřípustné, je třeba najít dodavatele, který je schopen vyrobit a dodat okna dle
projektové dokumentace.
T01;T03;T14 Jsou okna výšky 500mm dle výrobce je problém s otevíratelností okna kvůli
tloušťce rámu okna.
Oslovit jiného dodavatele, který s těmito rozměry nebude mít problém.

Tato dodatečná informace NENÍ úpravou zadávacích podmínek- jedná se o upřesnění informací
uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadavateli nevzniká povinnost dle § 40 odst.
(3) zákona 137/2006 Sb. prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Dne 24. 10. 2014
Ing. Karel Hozík
osoba pověřená činnostmi zadavatele
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