Dodateènéinformace k zadávacímpodmínkám è. 1
Veøejnýzadavatel:
KongregaceMilosrdných sestersv. Karla Boromejského
sídlo: Šporkova12, 11800 Praha1
jednající:S. M. BohuslavouMarií Kubaèákovou,generálnípøedstavenou
zapsaná:v Rejstøíkuevid. PO, vedenýmMK ÈR pod èíslem8/3-13/1994
IÈ: 00530204
Názevveøejnézakázky: "NemocniceMSKB v Praze1 - rekonstrukcestøechypavilonuD"
Podlimitníveøejnázakázkaje zadánav souladus ustanoveními§ 25 a 38 zákonaè. 137/2006
Sb., o veøejnýchzakázkách,ve znìní pozdìjších pøedpisù(dále jen "zákon o veøejných
zakázkách"),ve zjednodušeném
podlimitním øízení.

"

Výše uvedený veøejný zadavatel obdržel ve dnech 25. 07 a 26. 07. 2012 celkem
od ètyødodavatelù,kterým byla poskytnutazadávacídokumentacek výše uvedenéveøejné
zakázce,dotazyk zadávacímpodmínkám.
Dodateènéinformace k zadávacímpodmínkám,vèetnì pøesnéhoznìní obdrženýchdotazù,
zadavatelodešle,v souladus ustanoveními§ 49 odst. 2 a 3 zákonao veøejnýchzakázkách,
všem dodavatelùm,kteøí požádali o pos~ytnutí zadávacídokumentacenebo kterým byla
zadávacídokumentaceposkytnuta.Na základì ustanovení§ 49 odst. 4 zákonao veøejných
zakázkáchposkytne zadavateldodavatelùmdodateènéinformace k zadávacímpodmínkám
i bez jejich pøedchozížádosti, a to konkrétnì fotodokumentacimísta plnìní poøízenou
projektantem.Zadavateltaké uveøejnídodateènéinformacek zadávacímpodmínkámvèetnì
pøesnéhoznìní žádosti stejným zpùsobem,jakým uveøejnil textovou èást zadávací
dokumentace.

Na níže uvedenédotazy poskytuje zadavatelnásledujícíodpovìdi:
Dotaz È. 1: Rozpoèetuvažujeochrannépøestøešení
(pol.è. 39) v délce 75 m a pøitomneøeší
pøístupnost
k okapovýmèástemstøechy,kteréjsou bez lešenívzhledemk množstvístøešních
vikýøùnedostupné.Dotaz tedy zní, jestli by šlo položku è.39 "Ochrannépøestøešní"
pojmout
jako závìsnélešenív délcecca 105m?
Odpovìï: PoložkaÈ. 39 ochrannépøestøešení
budenahrazenapoložkou "Závìsné lešení"v
délce 105 m. Tuto opravenoupoložku dodavatelézapracujía nacenído výkazu výmìr ve
svých nabídkách.Vzhledemk výše uvedenézmìnì zadavatelzároveòupøesòujepoložku è.
90 - montážníplošina, pøípadnìlešeníjiž tedy obsahujepouzepomocnélešenípro bourání
podhledunad 4.NP stropua montážzesilujícíchprofilù a pøípadnìopravukomínù.Rozsaha
typ použitímontážníplošiny závisína použitétechnologiia postupupracídodavatele.
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Dotaz è. 2: Na prohlídcestavbybyla podánainformace,že oknavikýøùmohoubýt provedena
jako Eurooknanebo z "klasických" profilù pøi zachováníèlenìní a zaskleníU=I,2 W/m2K.
Ve výpisu oken je ale jednoznaènì napsáno,že okna mají mít celoobvodovékování - tedy
provedeníEuro.
Odpovìï: Okna budou provedenave stejnémduchujako jsou již provedenav 3.NP, èili
budouz europrofilùpøizachováníèlenìní dle stávajícíchoken.

Dotaz è. 3: Ve 4.NP, nad kterým mají být bouránystropnípodhledya provádìno zesilování
stropníchtrámù,jsou uvnitødispozicedøevìnéèásteènìprosklenépøíèky,které budouurèitì
pøi provádìní zesilovánístropníchtrámù pøekážet.Nemá tedy být uvažovános vybouráním
tìchto pøíèekalespoòtam, kde to budenezbytnì nutné?
Odpovìï: V projektu se uvažovalo"bezpeènì" zesílenívšechtrámù - viz pøílohaF.1.2 - 2,
proto je také uvažovános vybouráním podhleduprakticky v celém rozsahu- viz pøíloha
F.1.1 - 4. Pøi zahájenístavby bude provedenasondave zhlaví trámù a poté bude upøesnìn
rozsah zesílení. U trámù menšího rozpìtí pøi dobrém stavu hlaví se zesílení nebude
realizovat.Tato úsporabude pøípadnìpoužita na nutnostvybourání nìkterých pøíèek,které
budoupo vybouránípodhledunestabilní,pøípadnìkteréznemožníosazenízesílenítrámù.

Dotaz è. 4: Žádámevysvìtlit rozpor mezi bouranýmihmotamia mezi tonážísuti.
Odpovìï: V následující tabulce je uvedeno,jak bude na základì dotazu upraven výkaz
výmìr pro položku suti a souvisejícípoložky. Tyto opravenépoložky dodavatelézapracují
a nacenído výkazuvýmìr ve svýchnabídkách.
è.pol
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Popis
MJ
V nitrostaveništní
vodorovná
dopravasuti a vybouranýchhmot t
do 10m
V nitrostaveništní
vodorovná
dopravasuti a vybouranýchhmot t
zkd 5 m pøes10m
Svisládopravasuti a vybouraných t
hmot za prvé podlaží
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Svisládopravasuti a vybouraných t
hmot zkd podlaží

225 00
'

46

Odvoz suti a vybouranýchhmot \
na skládkudo 1 km

85 00
' -

47

Odvoz suti a vybouranýchhmot t
na skládkuzkd 1 km pøes1 km

161500
'

48

Uloženísuti a skládkovné

85,00

42
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2

Množství
85,00
,

850,00
85 00
'

Dotazè. 5: Položka62 komínovélávky- Jsounutnév délce29 bm?Nestaèínahraditpouze
stoupacíplošinouz výlezovýchokenk redukovanémupoètukomínù?
Odpovìï: Vzhledemk tomu, že projekt byl odsouhlasenpamátkáøi,kteøíby mohli trvat na
zachování"historického"vzhledustøechy(i kdyžjsou možnána nìkteré støeše
areálustoupací
plošinypoužity),tak budezachovánpøístupke komínùmpomocílávek.
Dotaz è. 6: V pøedanédokumentaciv elektronicképodobì je specifikaceoken dánatabulkou
oken. Z tabulky neníjasné èlenìní oken, otevíránía profilace rámu, køídel.Dokumentaceje
pro stanoveníceny nedostaèující.Žádámetímto Vás o urychlenézaslání,vzhledemke krátké
dobì pro ocenìní zakázky,chybìjící dokumentaceokenna naši adresu.
Odpovìï: V pøílozeè. 4 dodateènýchinformacíje uvedenpopis èlenìní a otevíráníoken.
K tomutodotazulze také odkázatna odpovìdi k dotazùmè. 2 a 12.
Dotaz è. 7: Ve výkaze výmìr a TZ je odvolávkana sanaènía mykologický prùzkum,tento
nenísouèástípøedané
dokumentace.ŽádámeVás o zasláníprùzkumu.
Odpovìï: Pøílohaè. 2 dodateènýchinformací obsahujepožadovanýmykologický posudek
krovu. Výsledky mykologickéhoprùzkumujsou zapracoványdo projektovédokumentace,
viz
položky26 až 38 výkazuvýmìr.

Dotazè. 8: Žádámeo bližší specifikacipol. odd. Klempíøské
výrobky- Nové hlavicena
komíny.
Odpovìï: Pøíloha è. 3 dodateènýchinformací obsahuje pøíklad hlavice komína. Pøi
naceòovánítéto položky ve výkazu výmìr bude nutno zohlednit tu skuteènost,že prùmìr
vložkování (do kterého je hlavice nasazena)je 200 mm. Poèet hlavic 10 ks zùstává
v platnosti.
Dotaz è. 9: Dle mého výpoètumnožstvípøemís•ovaných
sutíje v rozsahucca 85 t a ne 9 t,
jak je uvedenove výkazu.Nerozumímpoèítánípøesunùsutí 21,39pøesunuji,ale 9 skládkuji,
proèzrovna406 tkm odvážím,jaké a kdeje myšlenaskládka?Malešice,Uholièky ?
Odpovìï: Viz odpovìï na dotazè. 4.
Dotaz è. 10: Co znamenápoložka montážníplošina?Ta je urèenapro klempíøea výmìnu
oken?Není vhodnìjší závìsné lešení,nebo lešeníze zemì, ostatnì bude nutné pro opravu
velkéhokomínana jižní stranì objektu. Prosímjasnou specifikacipoložka montážníplošina
popøípadnìlešeníje více nežvágní a každýbudemít jiné výpoèty,prosímdoporuèeníkolik a
jaký prostøedek
použít. Pro osekánía opravukomínùje nutné lešeníze všechètyøechstran.
Ocelovélávky mohoubýt typové,neboklasickéstejnéjako ty co sedemontujía zakotvenédo
krovu?
Odpovìï: Viz odpovìdi na dotazyè. 1 a 5.
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Dotaz è. 11: Prosím o vysvìtlení tìchto položek, cituji: > Kotevní hák pro ochrannousí•
proti padání tašek a sesuvu snìhu kg 281,00 > Ochrannáocelová sí• proti padání tašek
a sesuvusnìhu kg 140,02.
Odpovìï: V pøílozeè. 1 dodateènýchinformacíje uvedendetail øešeníkotevníhohákua sítì.
Pozn.detailje použit na støešeKlementinapro prejzovoukrytinu, øešenív našempøípadìpro
bobrovkybudestejné.

Dotaz è. 12: Co znamenápojem modifikovanéokno?Mùže být okno europrofil a jaké potom
má být minimální U?
Odpovìï: Stávající špaletová okna budou po dohodì s památkáøi nahrazena okny
z europrofilù,pøizachovánístejnéhoèlenìní oken.Viz takéodpovìï na dotazè. 2.

Pøílohy:

Pøíloha
è. 1- Detailøešení
kotevníhohákua sítì
PøílohaÈ.2 PøílohaÈ.3 PøílohaÈ.4 PøílohaÈ.5 -

Mykologický posudekkrovu
Hlavice komína
Popisèlenìní a otevíráníoken
Fotodokumentace
místaplnìní.
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V Prazedne:30. 07. 2012
KongregaceMilosrdnýchsester
sv.KarlaBoromejského
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11800 Praha 1, špork(Wa12
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S. M. BohuslavaMarie Kubaèáková
generálnípøedstavená
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