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Vysvětlení č. 4
Veřejná zakázka:
pavilonu

Chotěboř, MŠ Na Chmelnici č.p. 266 – rekonstrukce umýváren a tříd v 1.

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Město Chotěboř
Trčků z Lípy č.p. 69, 583 01 Chotěboř
00267538

Toto vysvětlení je podáváno na základě písemné žádosti dodavatele, kterou zadavatel obdržel
v písemné elektronické podobě dne 22.02.2022. Obsahem žádosti dodavatele byly následující
dotazy:
Dotaz č. 4
Dobrý den, v I. etapě, ve stavební části slepého výkazu výměr v položce č. 69 se domnívám, že jde o
chybnou jednotku, z půdorysu je zřejmé, že jde o kusy a ne o m2, z řezu vyplývá, že jde o zrcadla
rozměru cca 35x50cm. Ve slepém výkazu výměr v II. etapě ve stavební části chybí dlažba ve 2.NP v
místnosti č.2.01. V části elektro, v II. etapě, ve výpočtu osvětlení chybí kusovník se specifikací svítidel
NO2 a NP1. Děkuji za upřesnění a doplnění.
K výše uvedeným dotazům podává zadavatel následující vysvětlení:
-

Ano, jednalo se o chybnou výměru. V příloze Vám zasílám opravený výkaz výměr
(specifikace), která se týká položek č. 69, 70 (I. ETAPA), 116 (II. ETAPA).
Ve výkazu výměr je správná výměra dlažby, místnost č. 2.01 je také započítána.
Specifikace svítidel je uvedená ve výkrese MŠ_Na Chmelnici-IV_ET2_ELE-PUD_1NP a
MŠ_Na Chmelnici-IV_ET2_ELE-PUD_2NP, kde je znázorněna legenda svítidel vč.
technického popisu.

Zadavatel dále uvádí, že k uvedenému vysvětlení č. 4 nedošlo k podstatné úpravě, ani změně
zadávacích podmínek, neboť zadávací podmínky byly tímto vysvětlením zadávací dokumentace
pouze upřesněny. Ostatní části zadávací dokumentace, toto vysvětlení zadávací dokumentace
nedotčené, zůstávají beze změn. Dotazy nemají vliv na prodloužení termínu.
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