VŘ 0229008015 - Úprava prostoru dílny ÚPL v HA
Věc: Dodatečné informace – dotazy uchazečů

V Praze, dne 27. 10. 2020

Dobrý den,

Na základě dotazů uchazečů uvádím níže obdržené dotazy společně s vyjádřením Zadavatele. Vezměte
prosím tyto informace na vědomí při tvorbě rozpočtu:

Obracíme se na Vás s žádostí o upřesnění:
1. Potřebovali bychom upřesnit Zadávací podmínky, bod III. Požadavky na dodavatele_III.1
Lze doložit požadavky následujícím způsobem:
III. 1.2 obor technika prostředí staveb, vzduchotechnika vytápění. Pomocí dvou právnických osob, které mají v
předmětu podnikání VZT a vytápění. Nebo zda je potřeba kvalifikaci prokázat konkrétní autorizovanou osobo pro
daný obor. Případě vyšším stupněm autorizace, který obsahuje a pokrývá požadované profese,
III.1.3 silnoproudé elektroinstalace. Postačí uvedením právnické osoby, která má daný rozsah činnosti v předmětu
podnikání, nebo je potřebné uvést fyzickou osobu s odpovídajícím rozsahem podle vyhlášky 50, nebo osobou s
výučním listem v daném oboru, případně je-li požadováno uvedení autorizované osoby.
Dtto pro III. 1.4. slaboproudé rozvody
III. 1.5. svářečské práce. Lze prokázat právnickou osobou, která má daný rozsah v předmětu podnikání, nebo má
být požadavek splněn fyzickou osobo, která má potřebné svářečské oprávnění.
III. 1.6. obor instalatér – montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace. Lze prokázat právnickou osobou, která má
daný rozsah v předmětu podnikání, nebo má být požadavek splněn fyzickou osobo, která má výuční list s
odpovídající kvalifikací.
Odpověď: Oprávnění lze doložit také uvedením právnické osoby, která má danou činnost v předmětu podnikání.
2. Dotazy k zadávací dokumentaci:
• Stávající podlahové konstrukce jsou provedeny ve spádu (podlaha je rozdělena na jednotlivé sekce, které jsou
vyspádovány buď k sobě nebo ke stěnám. V přiloženém výkazu výměr není tato skutečnost nijak řešena.
Předpokládáme tedy, že stávající sklon podlahového souvrství zůstane zachován.
Odpověď: Do aktualizovaného výkazu výměr byla přidána položka na vyrovnání podlahy v místnosti vestavby.
Jedná se o položku č. 348, X.1.
• Ze zadávacích podkladů vyplývá, že provoz splňuje podmínky na provedení EX (výbušné prostředí). V takovémto
prostředí je obvyklé, že je požadavek na podlahové konstrukce v provedení jako antistatické. Z projektové
dokumentace, která je přiložena jsme daný požadavek nezaznamenali.

Odpověď: Dle vyjádření projektanta je podlaha (záchytná vana) jako celek uzemněna. Tedy poskytuje mnohem
menší elektrický odpor než je maximální přípustná hodnota pro antistatické podlahy. Požadavek jsme tedy již
neuváděli.

Lze pro montáž ocelové konstrukce a jiné práce použít stávající jeřábovou drážku v objektu ITECO 1t?
Odpověď: NE. jeřáb bohužel nemá platnou revizi.
Na akci je dle čl.2.1 Smlouvy o Dílo doba plnění 60 dnů od zahájení prací, kdy vzhledem k dodacím a výrobním
lhůtám některých částí díla – ocelová konstrukce, záchytná vana DENIOS, VZT jednotka a svítidla. Dodací lhůty se
zde pohybují v řádu 6-8 týdnů. Z těchto důvodů navrhujeme před vlastní realizací dobu na přípravu a objednání
těchto částí Díla vč.zpracování dílenské dokumentace ocelové kce v trvání 30 dnů.
Dále mám dotaz, jakým způsobem budou řešeny Vánoční a novoroční svátky, které vzhledem k významnému podílu
pracovníků z ciziny mohou trvat až 20 dnů, což je třetina smluvního termínu?

Odpověď: Předpokládáme včasné uzavření smlouvy a objednání zařízení. Provoz v dílně je nutné zahájit
začátkem března/21.

Informace k rozpočtu:

Byla přidána položka na provedení vizualizace MaR na velín ENG, číslo položky 347.

V EZAKu je pro potřeby cenové nabídky nyní k dispozici aktualizovaná verze rozpočtu pro doplnění položek.

Děkuji.
S pozdravem
L. Poláček
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