DODATEČNÁ INFORMACE č. 3 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY
Název veřejné zakázky:

Český Krumlov, MŠ Plešivec I Výměna oken

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

město Český Krumlov
nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
00245836
CZ00245836

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic
V Českém Krumlově dne 25. listopadu 2019

Výše uvedený zadavatel v souladu s bodem č. 15 Výzvy k podání nabídky ze dne 5. listopadu 2019
sděluje následující dodatečné informace k Výzvě k podání nabídky vztahující se k výše uvedené
veřejné zakázce na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon") a podle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi (dále jen „Pravidla“).
1. Dotaz účastníka
Je závazný požadavek zadavatele na subtilnost rámů 50 a křídel 55? Jedná o prostupovou tloušťku
profilů, nikoli pohledovou, která je z požadavků památkářů důležitá.
Odpověď:
Tloušťka profilů je kótovaná cca 50 - tedy jako přibližná tloušťka. Navrhovaná tloušťka profilů
musí být min. 50 mm s tím, že je přípustné tloušťku profilu zvětšit až o 5 mm v závislosti na
výrobních možnostech účastníka. Zhotovitel tedy může podle potřeby konstrukce okna a dveří
tloušťku profilů zvětšit.
2. Dotaz účastníka
Požadavek na izolační dvojsklo 0,7 HEAT MIROR v souvislosti s použitými rámy je také zvláštní.
Cenový rozdíl na zakázce oproti dvojsklu 1,0 je cca 200.000,- Kč bez DPH.
Odpověď:
Zadavatel děkuje za upozornění. Při zpracování zadání se bral v úvahu i tuto otázku. Zadavatel
nebude v tomto bodě měnit zadávací podmínky.
3. Dotaz účastníka
V bodě 3. Výzvy k podání nabídky, pojednávající o předmětu veřejné zakázky je rozpor oproti
Technické zprávě v použití parotěsných a paropropustných pásek.
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že správné znění je obsaženo v Technické zprávě.
4. Dotaz účastníka
Je nutné dodržet požadavek na ruční nátěry nových oken výrobkem OSMO na bázi olejů? Stříkání
oken vysoko tlakem a vodou rozpustnou barvou není přípustné?
Odpověď:
V dokumentaci je olejový nátěr OSMO uveden jako doporučený. Zvolený nátěr by měl být
prodyšný pro vodní páru, v případě zvlhčení dřeva by se neměl odlupovat a praskat a při budoucí
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obnově nátěru by měl umožnit pouze přetření bez nutnosti obrušovat staré nátěry (budoucí oprava
nebo obnova nátěrů by měla být co nejjednodušší).
5. Dotaz účastníka
Standardní sítě proti hmyzu nelze použít na okna s dřevěnou předsazenou křídlovou okapnicí.
Musely by být vyrobené na zakázku s předsazeným dřevěným rámem.
Odpověď:
Typ konstrukce sítě a způsob připevnění závisí na zhotoviteli.
6. Dotaz účastníka
Opravy nátěrů a obroušení oken nelze z venkovní strany provést bez použití lešení a
vysokozdvižné plošiny.
Odpověď:
Je zcela na zhotoviteli, aby zvolil pro něho co nejlepší řešení přístupu a toto řešení uvedl a ocenil
v nabídce. K tomu je vhodná prohlídka objektu.
Zadavatel současně upozorňuje účastníky, že veškerá dokumentace k veřejné zakázce „Český
Krumlov, MŠ Plešivec I Výměna oken“ je zveřejněna a neomezeně elektronicky dostupná na
profilu zadavatele na webové adrese https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html a na
URL adrese veřejné zakázky: https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000403.
S pozdravem

Ing. Petr Pešek
vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov
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