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Věc: Výzva k upřesnění podaných nabídek k akci Dodávka 16 kusů nových
splitových jednotek do nástupních mostů Terminálu 2
Vážení obchodní přátelé,
děkujeme Vám za zaslání Vašich nabídek k výše uvedenému výběrovému řízení. Zároveň Vás chceme požádat o
doplnění, upřesnění a zaslání aktualizované nabídky dle níže uvedených upřesnění ohledně požadavků na danou
akci.
Žádáme Vás o případnou revizi a předložení plánovaného harmonogramu prací pro jeden úsek části Díla (tj. jednoho
nástupního mostu) dle článku č. VI.8.6 Zadávací dokumentace, která zohlední skutečně potřebné časové délky pro
dané práce i při případné realizaci formou H24, tedy realizace během denních i nočních hodin. Námi odhadnutá
potřebná doba pro provedení prací pro jeden úsek části Díla 10 pracovních dní je pouze maximálně možná dle
dispozice provozu Letiště Praha. Současně Vás upozorňujeme, že případná zkrácená délka provedení prací pro
jeden úsek části Díla může vést k významným úsporám nákladů za realizaci. V souvislosti s tímto požadavkem Vám
zasíláme aktualizovaný výkaz výměr, který zahrnuje následující změny:












U položky č. 1. listů „Pol VRN Dílo“ předpokládáme, že bude po přeměření stávající venkovní konzole na
Prstu D upřesněn výrobní výkres venkovní konzoly, který zohlední stávající rozteče přichycení konzolí a
přesný použitého způsobu ukotvení konzoly k mostu. Dále dle požadavku na montáž konkrétní jednotky
bude upřesněna pozice spodních částí konzoly. Dále u obou konzol dojde ke způsobu provedení pospojení
jednotlivých dílů konzol, např. přesným typem svaru. Ostatní práce, geodetické zaměření atp.
nepředpokládáme.
Položky č. 2., 3. a 4. listů „Pol VRN Dílo“ byly nahrazeny novou položkou č. 2. Upřesňujeme, že pro
vymezení prostoru realizace díla bude dostačující použití kuželů a pásků, případně mobilního průhledného
oplocení. Záleží dle možnosti dodavatele a nákladů za vymezení prostoru. Položky týkající se zařízení
staveniště jsou zahrnuty v nové položce č. 2. Předpokládáme, že zásobování, uskladnění a likvidace
odpadu bude probíhat průběžně denně dle potřeb dodavatele.
Položka č. 5. listů „Pol VRN Dílo“ byla nahrazena položkou za úhradu nákladů spojených za energii, vodu a
ostatních.
Položka č. 6. listů „Pol VRN Dílo“ je vypuštěna. Bude vyžadováno pouze předložení rizik BOZP.¨
Položka č. 8. a 10. listů „Pol VRN Dílo“ je zrušena.
Položky č. 12. a 13. listů „Pol VRN Dílo“ jsou vypuštěny. Realizace nemá vliv na znečištění komunikací a
nevyžadují další nezjištěné stavební práce.
U položek č. 14. a 15. listů „Pol VRN Dílo“ předpokládáme, že bude provedena jedna univerzální
dokumentace a následně vždy pouze překopírována. Pouze u prvků, které vyžadují přímo konkrétní jedno
pare, bude upravována pro konkrétní zařízení (např. provozní kniha jednotek, jednopólové schéma
rozvaděčů – změna č. rozvaděče, ostatní je stejné).
Upřesnění popisu položky č.1. listů „Pol ceny jed most“.






K nahrazení položek č. 2. a 3. listů „Pol ceny jed most“ za novou položku typu soubor (nová položka č. 3.).
Ke změně názvu a popisu položky č.4. listů „Pol ceny jed most“, nebudeme požadovat kompletní vyčištění
nástupního mostu vč. umytí skel. Závěrečné vyčištění proběhne úměrně dle způsobu provedení prací a
znečištění během Vaší realizace. Položka je změněna za položku typu „soubor“.
Změna názvu položky č. 25. listu „Pol ceny jed most prst D“. Bude využita stávající konzola. Během
realizace dojde k ověření a posouzení jejího aktuálního stavu. Nepředpokládáme instalaci nové konzoly
nebo repasi stávající (týká se pouze mostů prstu D).
U položek č. 27., 28. a 29. listů „Pol ceny jed most“ informujeme, že pouze předpokládáme provedení prací
v rozsahu přebroušení, odmaštění a aplikace antikorozní ochrany formou nástřiku zasažených míst
instalace nebo po demontáži stávajících konzol.

Předem děkujeme za revizi Vaší nabídky.

