DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Název veřejné zakázky: Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni,
Zhotovitel
Zadavatel:
Univerzita Karlova v Praze
Týká se součásti:
Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo:
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
IČ:
00216208
Praha 28. května 2012
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci
vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Univerzitní medicínské centrum Lékařské
fakulty v Plzni, Zhotovitel“, zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Dotaz:
Při kontrole výkazu výměr jsem zjistila následující: Ve výkazu výměr BC SO01,
SO 02 V části A.1.-A-2- Stavebně konstrukční není nastaven součet položek u
oddílu 7661: Vnitřní dveře. Žádám o opravu. Ve výkazu výměr UNIMEC – SO 04
v části A.A.-A.2. Stavební část SO 04 není nastaveno násobení u položky 3. D+M
záchytného systému určeného pro údržbu střech z nerezavějícího materiálu
kpl.1. Je tato položka součástí cenové nabídky? Pokud ano, žádám o opravu. Ve
stejné části rozpočtu, ale v oddílu 776: Podlahy povlakové nejsou do celkové
ceny zahrnuty položky č. 4.,5. A 6. Lepení podlahovin na schodiště a dodávka
materiálu. Mají být tyto položky zahrnuty do cenové nabídky?
Odpověď:
Součty a násobení opraveno. Vše, co je uvedeno ve výkazu výměr, má být
součástí nabídky, tedy i dotazované části.
Dotaz:
Ve výkazu výměr UNIMEC – SO 04 v části A.1-A.2. Stavební část SO 04 je
v oddílu 0063 Podlahy a podlahové konstrukce položka č. 7. samonivel. stěrka
m2 5248,23. O jakou stěrku jde, cementovou nebo epoxidovou? Je tato výměra
správná?
Odpověď:
Samonivelační stěrka je cementová, pro dřevité přírodní linoleum se doporučuje
např. typ 975 Europlan Special 2,0 mm. Výměra je v pořádku.
Dotaz:
Ve výkazu výměr BC – infrastruktura je v části B.2 – SO 12 Sadové úpravy u
položek č. 14. Hloubení jamek.. a č. 15 Výsadba dřeviny… Množství 1602 ks.
Počet příslušných rostlin dle výpisu je 2063 ks. Žádám o úpravu.
Odpověď:
Došlo k opravě počtu dřevin a s tím spojeného hnojení a zálivky. Oprava je u
položek č. 14, 15, 15a, 19, 19a, 28, 30, 30a, 31.

Dotaz:
V dodatečných informacích ze dne 10. 5. Odpovídáte, že výkaz výměr v části
002 Základy obsahuje výztuž základových desek 10505 ze svařovacích sítí. Ve
výkazech výměr je však položka Výztuž. zákl. konstr. 10505 a množství, které
odpovídá množství výztuže armokošů, jak je uvedeno v projektu statiky (toto
množství není započteno do výztuže sloupů). Podle mě ve výkazu výměr objektů
SO 01, SO 02 a SO 04 chybí položka výztuže základové desky svařovanou sítí.
Prosím o odpověď a doplnění do výkazu výměr.
Odpověď:
Položka byla doplněna do VV.
Dotaz:
Mají být operační sály v Objektu SO 02 řešeny jako čisté prostory?
Odpověď:
Ano, stupeň
vzduchotechnikou.
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Dotaz:
Ve výkazu výměr Stavební části S0 01 a SO 02 je položka D+M doplňků soc.
zařízení pro postižené kpl 1. Rozumím tomu správně, že takto má být vybaveno
jediné sociální zařízení celém objektu?
Odpověď:
Ano.
Dotaz:
Můžete upřesnit, kde budou automatické napáječky pro prasata, s jakou délkou
rozvodů vody máme počítat?
Odpověď:
Automatické napáječky pro prasata jsou v místnostech objektu SO 02, č.02.1.19,
02.1.20 a 02.2.21, délka rozvodů 78,5 m, vedeno po povrchu. Zadavatel předpokládá
prasata váhy 20 - 50 kg, počet v kotci dle váhy v rozmezí 3 - 6 ks. Vše ovlivní
připravovaný nový zákon na ochranu zvířat. Zakončení miskovou napaječkou s 1/2"
niplovým ventilem v nerezovém provedení, nipl má regulaci průtoku vody. Zadavatel
používá výrobky f. HeapCo 2.000, s.r.o.
Dotaz:
Ve výkresu č. 05 Půdorys 1. PP Univerzitního medicínského centra je zakreslena
místnost č. 8.004 vestavěný box. Je tento box součástí cenové nabídky, a pokud
ano, můžete ho blíže specifikovat?
Odpověď:
Vestavěný box není součástí nabídky. V půdoryse je vyznačen čárkovaně jako
doklad možnosti budoucí vestavby.

Dotaz:
Ve výkazu výměr stavební části SO 08 je položka 3.D+M Pohledu 600/600 –
SO08 m2 123,32. Není u ní dokončen výpočet a není tak zahrnutá do celkové
ceny konstrukcí sádrokartonových. Ve stejném výkaz výměr v oddílu 767
Konstrukce zámečnické nejsou v celkovém součtu položky pod pořadovým
číslem 1 a 2. Jsou tyto položky součástí cenové nabídky? Nebo je to chyba
výpočtu výkazu výměr, kterou můžeme opravit?
Odpověď:
Součty a násobení opraveno. Vše, co je uvedeno ve výkazu výměr, má být
součástí nabídky, tedy i dotazované části.
Dotaz:
Ve výkazu výměr Unimec SO 04 v části A.3.11. Vnější vybavení budovy je
rekapitulace Vnějšího vybavení budova, ve které není zahrnutá hodnota oddílu
004 Vodorovné konstrukce. Prosím o úpravu rekapitulace.
Odpověď:
Rekapitulace opravena.
Dotaz:
Ve výkazu výměr stavební části v oddílu 771 Podlahy z dlaždic u všech objektů
je položka: Montáž soklíků rovných keram.výška 100 mm. Dodávka soklíku ale
chybí. Máme jeho cenu zahrnout do montáže? Prosím o kontrolu výkazu výměr
tohoto oddílu u objektu SO 08, především položek č. 5 až 8.
Odpověď:
Sokly jsou uvažovány řezané, proto je množství dlažeb pro soklíky obsaženo
v množství dodávky dlažeb.
Dotaz:
V předané dokumentaci Architektonické a stavební části SO 01, SO 02 chybí
výkres pohledů – Pohled severní a Pohled západní. Rovněž chybí dva výkresy
řezů – Řez 2-2 a Řez 4-4. Je možné tyto výkresy zaslat?
Odpověď:
Ano, výkresy jsou v příloze.
Dotaz:
Jaký je rozměr sklepních světlíků (objekt SO 04)? Z předané dokumentace to
není zřejmé.
Odpověď:
Vnější rozměr je 1300x450 mm, jako referenční výrobek lze použít MEAMAXOT125, MEAMAX-UT125100 a MEAMAX-ZT125.
Dotaz:
Můžete poskytnout podrobnější informace k položce Rozvod medicínských
plynů, co pod tím máme představit?

Odpověď:
Specifikace medicínských plynů je součástí přílohy, viz. soubor BC LF UK - RDS specifikace rozvodů medicinálních plynů.pdf
Dotaz:
Vzhledem k výše zaslaným dotazům žádám o adekvátní prodloužení lhůty pro
podání nabídek.
Odpověď:
Zadavatel prodloužil lhůtu dodatečnými informace ze dne 22. 5 a to na základě
doručení i těchto dodatečných žádostí o dodatečné informace.
Dotaz:
V návaznosti na odpověď na dotaz (poř.č.4) z dodatečných informací ze dne
18.5.2012 ohledně vyplnění Krycího listu rozpočtu žádáme o upřesnění
následujících položek:
Dotaz 1A: Požaduje-li zadavatel vyplnit skutečně všechny položky, přičemž nulu
nelze použít, co má být uvedeno v položce „Ostatní VRN“, když výkaz výměr,
resp. celková rekapitulace obsahuje položky pouze pro GZS a Provozní vlivy.
Dotaz 1B: Co má být uvedeno v kolonce „HZS“, jednotlivé rozpočty samostatné
položky pro HZS neobsahují.
Dotaz 1C: Jaká jednotka má být uvedena v kolonce „Počet měrných jednotek“,
jedná-li se o krycí list pro celou stavbu (stavební objekty, venkovní objekty,
inženýrské sítě..)? Rovněž následná cena za měrnou jednotku zřejmě ztrácí
reálný význam.
Odpověď:
Celková rekapitulace a krycí list byly zjednodušeny, jsou vyznačeny části, které je
třeba vyplnit.
Dotaz:
V rámci odpovědi na dotaz (poř.č.5) z dodatečných informací ze dne 18.5.2012
ohledně uvedení DPH za jednotlivé objekty byl přílohou aktualizovaný výkaz
výměr. Rozpočet pro přípravu území zůstal pouze s cenou bez DPH. Máme cenu
za DPH a cenu včetně DPH doplnit?
Odpověď:
Cena za DPH a cena s DPH byla doplněna.
Dotaz:
V návrhu Smlouvy o dílo je v čl.4.1. uvedena celková nabídková cena za dílo,
která se dále skládá „mimo jiné“ z dílčích částí. Chápeme správně výraz „mimo
jiné“ tak, že součet těchto dílčích cen netvoří celkovou nabídkovou cenu? V
členění ceny uvedeném ve smlouvě o dílo chybí totiž oproti rekapitulaci výkazu
výměr část „Příprava území“ a cena za VRN („zařízení staveniště“ a „provozní
vlivy“).
Naopak navíc oproti výkazům výměr je ve smlouvě o dílo uvedena cena za
„Propagaci“, tato položka ve výkazech výměr ani v rekapitulaci nefiguruje.
Znamená to tedy, že celková cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo nemusí
odpovídat celkové ceně uvedené v rekapitulaci výkazů výměr?

Odpověď:
Cena za dílo celkem je součtem čtyř dílčích částí a zahrnuje ocenění veškerých prací.
V návrhu Smlouvy o dílo v Čl. 4.1, v dílčích částech nabídkové ceny, budou uvedeny
ceny, které zahrnují veškeré náklady na dannou část tzn. včetně příslušné části přípravy
území a příslušné části VRN. Členění ve smlouvě nemusí vždy odpovídat členění ve
výkazech výměr.

Náklady na výrobu a instalaci velkoplošného panelu se promítnou jen v návrhu
smlouvy
o
dílo
v Čl.
4.1
a
v krycím
listu
nabídky
(
soubor
“UniMeC_Svazek_2_priloha_1_kryci_list“). V oceněném výkazu výměr včetně krycího
listu rozpočtu stavební části (soubor „Celková rekapitulace“) se nepromítnou .
Dotaz:
V dodatečných informacích ze dne 18.5.2012 byl dotaz (poř.č.1) ohledně
vyplnění formuláře „Zjednodušený harmonogram realizace stavebních prací“,
který je Přílohou č.3 ZD. Dle našeho názoru nebyly vůbec odpovězeny části
dotazu týkající se vyplnění číselných údajů v tomto formuláři, zadavatel zřejmě
odpovědí myslel časový harmonogram realizace stavebních prací, který má být
rovněž přílohou nabídky. Žádáme o opětovné zodpovězení tohoto dotazu
Odpověď:
… Ve zjednodušeném harmonogramu je třeba vyplnit buňky D7 až D10, D12 až
D20, D22 až D28, D30 až D38 a D40 až D49, dále pak buňky sloupců B a C od řádku 5
do řádku 50.
… V sumárních řádcích 11 (respektive 29) uvedené „Infrastrukturní přípojky a
venkovní stavby“ jsou přípojky a venkovní stavby, které souvisí pouze se stavbou
objektu SO 04 (respektive SO 01 a SO 02). Jedná se o přípojky a stavby mezi
podmiňující infrastrukturou (sumární řádek 39), která obsluhuje celé území, a mezi
objekty SO 04 (respektive SO 01 a SO 02).
… Sumární údaje v buňkách D6, D21 a D39 musí být shodné s údaji „Celkem bez
DPH dle výkazu výměr“ v článku 4.1 návrhu Smlouvy o dílo, odrážky (pomlčky) 1., 2. a
3.
… V případě přípravy staveniště (je-li příprava staveniště v řádcích 7, 22 a 40
míněna jako příklad duplicitní položky) rozdělí uchazeč celkové náklady na přípravu
staveniště dle výkazu výměr do těchto tří řádků podle příslušnosti k jednotlivým
stavbám.
… Dělení zjednodušeného harmonogramu nemusí vždy zcela korespondovat
s dělením ve výkazu výměr
Dotaz:
V aktualizovaném výkazu výměr v dodatečných informací ze dne 18.5.2012
jsme narazili na několik nesrovnalostí, např.:
1/ Chyba v sumě: soubor „BC SO01 SO02 VV soutěžní“ list A.3.4. MaR buňka
H642 – špatně suma, nesčítá celý oddíl Rozvaděč MaR-V1
2/ Občas chybí u jednotlivých položek součiny výměry*jednotkové ceny. Např.
Soubor „Unimec SO04 VV soutěžní“ list A.3.7. Silnoproud, oddíl Hromosvod a
uzemnění (buňky I181-I204)
3/ Chyba v sumě: soubor „Unimec SO04 VV soutěžní“ list EPS Buňky H62 a H63
mají sumu ze špatné oblasti

Odpověď:
Součty a násobení opraveno.
Dotaz:
Objekt SO 04 obsahuje položky zateplovací systém (XPS tl.150mm) pod
soklovou omítku, a zateplovací systém vnějšího ostění. Tyto položky, ale v
objektu SO 01 chybí, přičemž v TZ je popis konstrukce fasády v obou objektech
totožný. Žádáme o doplnění těchto položek, případně zdů-vodnění.
Odpověď:
U objektu SO 01 nebude zateplovací systém XPS použit. Proto není součástí
výkazu výměr.
Dotaz:
V části MaR (BC i UNIMEC) jsou uvedeny položky s komentářem „součást
dodávky VS respektive VZT“. Mají tyto položky zůstat nevyplněny, případně
máme vyplnit pouze cenu za montáž u těchto položek?
Odpověď:
Přístroje, které jsou označeny jako součástí VS jsou dodány a namontovány v
rámci dodávky VS, přístroje, které jsou označeny jako součástí VZT (většinou frekvenční
měniče) jsou dodány dodavatelem VZT, osazeny budou v blízkosti VZT jednotek
dodavatelem MaR. U dodávky bude proto uvedeno 0, cena za montáž dle výše
uvedeného.
Dotaz:
Dle Smlouvy o dílo, část 4. Cena za dílo máme uvést cenu za propagaci (výrobu
a instalaci velkoplošného informačního panelu) dle výkazu výměr. Žádáme o
zaslání tohoto výkazu výměr, případně specifikaci tohoto panelu.
Dále se ptáme, zda chápeme správně, že Cena za dílo celkem nemusí být
součtem 4 dílčích částí uvedených v části 4. Cena za dílo. Celková cena bude
navýšena o rozpočet Příprava území, zařízení staveniště a provozní vlivy?
Odpověď:
Bližší informace k velkoplošnému panelu: Dodavatel postaví, resp. umístí v místě plnění
veřejné zakázky 1 panel odpovídající níže uvedenému popisu:
Na velkoplošném informačním panelu budou uvedeny základní informace o projektu
viditelně umístěné v místě realizace projektu. Rozměr panelu je 5,1 x 2,4 m. Technické
provedení panelu bude takové, že jeho vlastnosti zůstanou po celou dobu realizace
stavby zachovány v nezměněné kvalitě a musí být zachován po celou dobu průběhu
realizace veřejné zakázky.
Nejméně 25 % plochy panelu bude obsahovat následující údaje (dále jen „prvky povinné
publicity“):
a) symbol Evropské unie (dále jen „EU“) v souladu s grafickými normami stanovenými
níže a slovní spojení „Evropská unie“;
b) slovní spojení „Evropský fond pro regionální rozvoj“;
c) prohlášení vybrané Řídicím orgánem OP VaVpI (dále jen „ŘO OP VaVpI) – tj. slovní
spojení „Investice do vaší budoucnosti“;

d) logo OP VaVpI včetně slovního spojení „OP Výzkum a vývoj pro inovace“.
Na informačním panelu budou tedy uvedeny informace definované v Manuálu vizuální
identity OP VaVpI, verze od 16. 6. 2009, číslo verze 2.1 Strana 2/6, resp. jejich verzi
platné v době plnění veřejné zakázky. Symbol EU a logo OP VaVpI včetně Manuálu
logotypu
OP
VaVpI
jsou
ke
stažení
na
webových
stránkách
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi. Grafická podoba podléhá
schválení Zadavatelem.
Náklady na výrobu a instalaci velkoplošného panelu se promítnou jen v návrhu
smlouvy
o
dílo
v Čl.
4.1
a
v krycím
listu
nabídky
(
soubor
“
UniMeC_Svazek_2_priloha_1_kryci_list“). V oceněném výkazu výměr včetně krycího listu
rozpočtu stavební části (soubor „Celková rekapitulace“) se nepromítnou .
Cena za dílo celkem je součtem čtyř dílčích částí a zahrnuje ocenění veškerých prací.
V návrhu Smlouvy o dílo v Čl. 4.1, v dílčích částech nabídkové ceny, budou uvedeny
ceny, které zahrnují veškeré náklady na dannou část tzn. včetně příslušné části přípravy
území a příslušné části VRN. Členění ve smlouvě nemusí vždy odpovídat členění ve
výkazech výměr.
Dotaz:
Trvá zadavatel na členění Zjednodušeného harmonogramu realizace stavebních
prací (formulář), konkrétně na rozdělení cen Biomedicínského centra na objekty
SO01 a SO02? V rozpočtech jsou tyto objekty vesměs dohromady.
Odpověď:
Ano, členění je dle zjednodušeného harmonogramu.
Dotaz:
Chybějící nebo chybné vzorce:
Biomedicínské centrum – rekapitulace - chyba ve vzorci Cena celkem bez DPH
Biomedicínské centrum – M a R – dodávka a montáž v rekapitulaci - chybně
definované vzorce
Biomedicínské centrum i Univerzitní medicínské centrum – VZT - úplně chybí
vzorce na výpočet dodávek a montáží celkem
Univerzitní medicínské centrum – ZTI - úplně chybí vzorce na výpočet dodávek a
montáží celkem
Univerzitní medicínské centrum – Horkovod - chybí vzorec celkové ceny
Můžeme si tyto vzorce doplnit respektive opravit samy?
Odpověď:
Vzorce jsou opraveny.
Dotaz:
Výkaz výměr – Biomedicínské centrum – A.1-A.2 Stavebně konstrukční část –
oddíl 764.: Konstrukce klempířské –
vzorec celkové ceny položky.
Odpověď:
Vzorec je opraven.

Dotaz:
Výkaz výměr – Biomedicínské centrum – A.3.11. Vnější vybavení budovy – pol.č.
1. Geodetické vytyčení – tato položka nemá být součástí tohoto rozpočtu a
příslušné množství je nevyplněno schválně?
Odpověď:
Položka je součástí nabídky, vzorec byl opraven.
Dotaz:
Výkaz výměr – Univerzitní medicínské centrum – Stavební část SO08 – oddíl
763.: Konstrukce sádrokartonové – pol.č.3 D+M podhledu - chybí vzorec celkové
ceny.
Odpověď:
Vzorec je opraven.
Dotaz:
Výkaz výměr – Univerzitní medicínské centrum – B.2. Sadové úpravy – ř.111
Množství celkem je nastavena hodnota „0“, můžeme tuto hodnotu opravit na
správný vzorec, aby se hodnota načítala do rekapitulace?
Odpověď:
Vzorec je opraven.
Dotaz:
Výkaz výměr – Univerzitní medicínské centrum – B.2. Sadové úpravy – řádky č.
19, 27, 46, 51 a 73. Co obsahují tyto položky? Případně mohou tyto položky
zůstat oceněny hodnotou „0“?
Odpověď:
Položky se vztahují vždy k výsadbě, mohou být oceněny i „0“.
Dotaz:
Výkaz výměr – Univerzitní medicínské centrum – B.3. Kanalizace – celý tento
rozpočet není zavzorcován. Můžeme si tento rozpočet zavzorcovat samy?
Postačí vyplnit pouze jednotkovou cenu a cenu celkem a vždy pole pro dodávku
a montáž ponechat prázdné? Dtto kanalizace Biomedicínské centrum –
podmiňující investice.
Odpověď:
Vzorce jsou opraveny, došlo ke sjednocení ceny za dodávku a montáž dohromady.
Dotaz:
Zjednodušený harmonogram realizace stavebních prací (součást příloh zadání i
odevzdání) – 2. Část - Biomedicínské centrum LeFa UK v Plzni – Infrastrukturní
Infrastrukturní přípojky obsahuje pouze část Univerzitního
centra. Můžou tedy tyto řádky č.29 – 38 zůstat nevyplněné?
Odpověď:

medicínského

… Ve zjednodušeném harmonogramu je třeba vyplnit buňky D7 až D10, D12 až
D20, D22 až D28, D30 až D38 a D40 až D49, dále pak buňky sloupců B a C od řádku 5
do řádku 50.
… V sumárních řádcích 11 (respektive 29) uvedené „Infrastrukturní přípojky a
venkovní stavby“ jsou přípojky a venkovní stavby, které souvisí pouze se stavbou
objektu SO 04 (respektive SO 01 a SO 02). Jedná se o přípojky a stavby mezi
podmiňující infrastrukturou (sumární řádek 39), která obsluhuje celé území, a mezi
objekty SO 04 (respektive SO 01 a SO 02).
… Sumární údaje v buňkách D6, D21 a D39 musí být shodné s údaji „Celkem bez
DPH dle výkazu výměr“ v článku 4.1 návrhu Smlouvy o dílo, odrážky (pomlčky) 1., 2. a
3.
… V případě přípravy staveniště (je-li příprava staveniště v řádcích 7, 22 a 40
míněna jako příklad duplicitní položky) rozdělí uchazeč celkové náklady na přípravu
staveniště dle výkazu výměr do těchto tří řádků podle příslušnosti k jednotlivým
stavbám.
… Dělení zjednodušeného harmonogramu nemusí vždy zcela korespondovat
s dělením ve výkazu výměr
Dotaz:
Výkaz výměr – Biomedicínské centrum – A.3.1. Zařízení pro vytápění – celý
tento rozpočet není zavzorcován. Můžeme si tento rozpočet zavzorcovat samy?
Dtto A.3.2 Zařízení pro ochlazování stavby, A.3.3. Zařízení vzduchotechniky.
Odpověď:
Vzorce jsou opraveny.
Dotaz:
Výkaz výměr – Boimedicínské centrum – A.1.-A.2 Stavebně konstrukční – oddíl
767.: Konstrukce zámečnické –
vzorec celkové ceny. Můžeme si tento vzorec doplnit samy?
Odpověď:
Vzorec opraven.

Dotaz:
Výkaz výměr

–

Univerzitní

medicínské

centrum

–

EPS,

ERO,

Strukt,

úplně chybí vzorec pro celkovou cenu. V rekapitulaci slaboproudu, rekapitulaci
osvětlení a rekapitulaci B.7. SO 19 Osvětlení areálu, chybí odkazy na rozpočty
úplně. Můžeme si tyto vzorce upravit a doplnit samy?
Odpověď:
Vzorce jsou opraveny.
Dotaz:
K dotazu z 18.5.2012 týkajícího se krycího listu rozpočtu. Můžete zadat nějaký
klíč podle kterého tento krycí list vyplnit? Např. měrná jednotka může být
obestavěný prostor? JKSO? SKP? Trvá za-davatel na vyplnění ceny rozdělené na

dodávku, montáž, HSV, PSV, HZS přestože téměř všechny rozpočty mají
dodávku a montáž dohromady?
Odpověď:
Celková rekapitulace a krycí list byly zjednodušeny, jsou vyznačeny části, které je
třeba vyplnit.
Dotaz:
Výkaz výměr – Univerzitní medicínské centrum – A.3.1. Vytápění – pol.č. 59
prosím opravit případně uvést množství a m.j. k doplnění.
Odpověď:
Hostalenové tvarovky jsou zahrnuty ve výměře potrubí, jedná se pouze o
informaci, že jsou použity i tvarovky. Pokud soutěžní podmínky požadují ocenění všech
položek, uveďte soubor - 1, cena např. 1,- kč.
Dotaz:
Výkaz výměr – Univerzitní medicínské centrum – A.3.7. Silnoproud – pol.č.210Můžeme si tyto vzorce doplnit samy?
Odpověď:
Není třeba doplňovat, položky jsou definovány podle toho, zda jsou zde uvedeny
části pouze k montáži, či pouze k dodávce.
Dotaz:
V zadávací dokumentaci je dokument Zjednodušený harmonogram realizace
stavebních prací (formulář) UniMec_Svazek_2_priloha_3_zjednoduseny_hmg.
Odpověď z 18.5. 2012 neřeší jakým způsobem máme vyplnit duplicitní položky.
Je možné vyplnit pouze ty řádky tohoto formuláře, které odpovídají
rekapitulacím ve výkazech výměr všech staveb a ostatní řádky nechat prázdné?
Tento formulář nemá návaznost na předané výkazy výměr.
Odpověď:
… Ve zjednodušeném harmonogramu je třeba vyplnit buňky D7 až D10, D12 až
D20, D22 až D28, D30 až D38 a D40 až D49, dále pak buňky sloupců B a C od řádku 5
do řádku 50.
… V sumárních řádcích 11 (respektive 29) uvedené „Infrastrukturní přípojky a
venkovní stavby“ jsou přípojky a venkovní stavby, které souvisí pouze se stavbou
objektu SO 04 (respektive SO 01 a SO 02). Jedná se o přípojky a stavby mezi
podmiňující infrastrukturou (sumární řádek 39), která obsluhuje celé území, a mezi
objekty SO 04 (respektive SO 01 a SO 02).
… Sumární údaje v buňkách D6, D21 a D39 musí být shodné s údaji „Celkem bez
DPH dle výkazu výměr“ v článku 4.1 návrhu Smlouvy o dílo, odrážky (pomlčky) 1., 2. a
3.
… V případě přípravy staveniště (je-li příprava staveniště v řádcích 7, 22 a 40
míněna jako příklad duplicitní položky) rozdělí uchazeč celkové náklady na přípravu
staveniště dle výkazu výměr do těchto tří řádků podle příslušnosti k jednotlivým
stavbám.

… Dělení zjednodušeného harmonogramu nemusí vždy zcela korespondovat
s dělením ve výkazu výměr
Dotaz:
V předané projektové dokumentaci je také uveden objekt SO 22 – fotovoltaická
elektrárna, ale chybí podrobnější dokumentace a výkaz výměr. Je tento objekt
součástí cenové nabídky?
Odpověď:
SO 22 (fotovoltaická elektrárna) není předmětem zakázky, tedy ani cenové
nabídky.
Dotaz:
V aktualizovaném výkazu výměr stavební části SO 08 není do celkové ceny
oddílu 763 Konstrukce sádrokartonové započítána položka 3 D+M Pohledu
600/600 – SO08 m2 123,32. Je tato položka součástí cenové naídky?
Odpověď:
Vzorec opraven.
Dotaz:
Podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění, (dále jen ZVZ) je zadávací dokumentace soubor dokumentů,
údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět
veřejné zakázky, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za
správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. Zadávací
dokumentace musí obsahovat alespoň obchodní podmínky, vč. platebních
podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši
nabídkové ceny.
V návrhu smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace, je v čl. 14
uvedeno:
14.1 Bankovní záruka za řádné provedení díla
14.1.1
Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky
Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.),
vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se
řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které Zhotovitel
nesplnil ani po předchozí písemné výzvě Objednatele.
14.1.2
Zhotovitel je povinen do 14-ti kalendářních dnů ode dne uzavření
této smlouvy, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, poskytnout
Objednateli originál bankovní záruky ve sjednané výši dle čl. 14., odst. 14.1.3.,
této smlouvy, platné a účinné po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.
14.1.3
Výše bankovní záruky za řádné provedení díla se stanovuje na
80.000.000,-Kč (slovy:osmdesátmilionůkorunčeských) a Objednatel pozbývá
nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla dle čl. 10. této
smlouvy.
14.1.4
Nepředložení bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli ani v
dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje Objednatele
k odstoupení od smlouvy.
14.2 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek
14.2.1
Bankovní záruka kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem
(zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé Objednateli z

důvodů porušení povinností Zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které
Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.
14.2.2
Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla, poskytnout
Objednateli originál bankovní záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou
dobu záruční doby. Nepředložení bankovní záruky za řádné plnění záručních
podmínek je důvodem pro odmítnutí podpisu předávacího protokolu.
14.2.3
Záruční doba začíná okamžikem dle čl. 11, odst. 11.1 této smlouvy.
14.2.4
Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek se
stanovuje na 60.000.000,-Kč (slovy:šedesátmilionůkorunčeských).
14.2.5
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí
posledního dne záruční doby dle čl. 11. této smlouvy.
14.2.6
Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může Objednatel
uplatnit jen v případě nesplnění povinností Zhotovitele dle této smlouvy, a ani v
poskytnuté přiměřené lhůtě, nejvýše však 30 kalendářních dní, svůj závazek
nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené Zhotovitelem.
14.3 Příslib bankovní záruky musí být v obou shora v tomto článku uvedených
případech vystaven pouze kvalitním bankovním ústavem disponujícími
některým z minimálních ratingů, a to dle Moody's, Standard & Poors nebo Fitch,
a to alespoň na úrovni stávajícího ratingu přiděleného České republice. Doklad o
výši ratingu banky musí být přílohou každé bankovní záruky předložené
Zhotovitelem, jinak nebude povinnost předložit bankovní záruku považována za
splněnou řádně.
V této souvislosti si dovolujeme za účelem vyjasnění nejasností ZD položit tyto
otázky:
Jaký je vztah v čl. 14.3. požadovaného “příslibu” k originálům bankovních
záruk, požadovaných v předchozích článcích? Bude – li uchazeč jednat s bankou
o požadovaných zárukách, má současně jednat o příslibech, které nelze označit
za smluvní vztah, a které jsou prakticky nevymahatelné?
Kdy, v jakém termínu, mají být předloženy přísliby bankovních záruk, které jsou
zmíněny v odst. 14.3? Pro předložení originálů bankovních záruk jsou stanoveny
jednoznačné lhůty.
Jakého typu by měl být některý z minimálních ratingů a k jakému časovému
období by se měl požadovaný rating dle čl. 14.3 vztahovat? Ke dni 29.3.2012,
kdy byla zadávací dokumentace podepsána pověřenou osobou nebo ke dni
podání nabídky či k datu vystavení příslibu bankovní záruky?
Zároveň zadavateli sdělujeme, že dle našeho zjištění, ke dni 29.3.2012
disponovala z bank působících na území ČR shodným ratingem na úrovni ČR
pouze Česká spořitelna a.s., a to jen dlouhodobých závazcích v místní měně u
hodnocení agentury Moody´s.
Proto zadavatele upozorňujeme, podmínka zadavatele, že Příslib bankovní
záruky musí být v obou shora v tomto článku uvedených případech vystaven
pouze kvalitním bankovním ústavem disponujícími některým z minimálních
ratingů, a to dle Moody's, Standard & Poors nebo Fitch, a to alespoň na úrovni
stávajícího ratingu přiděleného České republice. Doklad o výši ratingu banky
musí být přílohou každé bankovní záruky předložené Zhotovitelem, jinak
nebude povinnost předložit bankovní záruku považována za splněnou řádně. je
diskriminační, neboť podle našeho názoru porušuje zásadu rovného zacházení
tím, že skrytě upřednostňuje určitý ekonomický subjekt, když nutí uchazeče
uzavřít smlouvu s předem určeným bankovním ústavem.

Považujeme požadavek na rating zajišťovacího bankovního ústavu vzhledem k
předpokládané hodnotě zakázky za nepřiměřený. Předmětná veřejná zakázka je
spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj a není tudíž v plné
výši napojena na státní rozpočet. Neexistuje tudíž důvod vztahovat schopnost
zajišťovacího bankovního ústavu splácet své závazky ke stejné schopnosti
státu. Rating je tak třeba vnímat především jako marketingový nástroj
ratingové agentury, jako prostředek prvního kontaktu s potencionálním
klientem.
Požadované údaje jsou zpracovávané podle pravidel pro public
informatik rating, což je jen rychlejší a levnější varianta než plnohodnotný
rating, vypovídací hodnota PI ratingu je však samozřejmě omezená.
S výše uvedeným pak souvisí námitka směřující k dalšímu požadavku
zadavatele. Především se jedná o výraz kvalitní bankovní ústav, obsažený v
citovaném čl. SoD, aniž by zadavatel tento výraz blíže specifikoval. Požadavek
na předložení některého z minimálních ratingů nemůže být sám o sobě
determinátorem výrazu kvalitní bankovní ústav. Kvalitu bankovního ústavu
nelze posuzovat pouze z pohledu nevyžádaného PI ratingu, ale např. i podle
doby působení bankovního ústavu na trhu, finančního zázemí, propojení s
jinými bankovními ústavy apod. Rating je sám o sobě pouze jedním z dílčích
ukazatelů, vypovídajících o kvalitě toho kterého bankovního ústavu.
Zadavatelem použitý výraz „kvalitní bankovní ústav“, aniž by mu zadavatel
přiřadil obecně uznávaný význam (srov. NSS 8 Afs 12/2010), považujeme za
příliš vágní a neurčitý na to, aby vyhověl požadavkům ust.§ 44 ZVZ na přesné
vymezení požadavků ZD.
Odpověď:
V souladu s předchozí dodatečnou informací ze dne 15.5.2012 budou bankovní
záruky řešeny až s vítězným uchazečem, a to včetně příslibu kvalitního bankovního
ústavu, že vystaví konkrétnímu vybranému uchazeči bankovní záruku specifikovanou
v ust. čl. 14, odst. 14.1 a odst. 14.2 návrhu smlouvy o dílo, s cílem šetřit finanční
prostředky všech uchazečů, tedy i těch, jejichž nabídky nebudou zadavatelem vybrány
jako nejvhodnější.
Takový příslib kvalitního bankovního ústavu by si měl nechat vybraný uchazeč
vystavit v průběhu sjednávání příslušné bankovní záruky a na požádání zadavatele
následně takový příslib předložit.
Zadavatel v souladu s ust. čl. 14, odst. 14.3 věta první návrhu smlouvy o dílo
považuje kvalitní bankovní ústav za bankovní ústav, který disponuje některým z
minimálních ratingů dle Moody´s, Standard & Poors nebo Fitch, a to alespoň na úrovni
stávajícího ratingu přiděleného České republice. Pojem kvalitní bankovní ústav použil
zadavatel v obchodních podmínkách (které jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o
dílo) ve specifickém významovém smyslu, který současně konkrétním způsobem
definoval, přičemž zadavatelem stanovené kritérium (minimálního ratingu dle Moody´s,
Standard & Poors nebo Fitch, a to alespoň na úrovni stávajícího ratingu přiděleného

České republice) pro vymezení tohoto pojmu bylo zvoleno jakožto kritérium v obchodní
praxi běžné používané a objektivně zjistitelné.
Dle ust. čl. 14, odst. 14.3 věta první návrhu smlouvy o dílo bude kvalitním
bankovním ústavem vystaven pouze příslib bankovní záruky. Parametry stanovené pro
kvalitní bankovní ústav (ve smyslu požadavku zadavatele na minimální výši ratingu) musí
být tedy splněny alespoň v okamžiku vystavení příslibu bankovní záruky, a to i s ohledem
na skutečnost, že zadavatel si je vědom, že nelze po vybraném uchazeči spravedlivě
požadovat, aby předjímal vývoj ratingu, a z tohoto důvodu stanovil v ust. čl. 14, odst.
14.3 věta druhá návrhu smlouvy o dílo, že obligatorní přílohou každé bankovní záruky
předložené Zhotovitelem má být doklad o výši ratingu banky, aniž by požadavek na
takovou výši ratingu banky, v případě již vystavené bankovní záruky, blíže specifikoval.
Dotaz:
Ve výkazu výměr, který byl doručen jako součást dodatečných informací z
18.5.2012 a kterým bylo zodpovězeno na dotaz některého z uchazečů:

je chybně uvedena procentní výše snížené sazby DPH. Máme tato chybná
procenta sami upravit?
Odpověď:

Vzorce opraveny.
Dotaz:
V návrhu smlouvy o dílo je v čl. 4 uvedeno:
4.1
Cena za kompletně dokončené, touto smlouvou smluvené dílo,
definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě provedeného
zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, dle nabídky Zhotovitele a činí:
Celkem za dílo bez DPH:
………………………………. Kč
Celkem za dílo včetně DPH:
………………………………. Kč
Cena díla se skládá mimo jiné z těchto částí:

- Pro stavby definované projektovou dokumentací „Univerzitní medicínské
centrum LF UK v Plzni - I. etapa, realizační dokumentace stavby“, VIII/2010:
Celkem bez DPH dle výkazu výměr:
………………………………. Kč
DPH celkem:
………………………………. Kč
- Pro stavby definované projektovou dokumentací „Biomedicínské centrum
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, realizační dokumentace stavby“,
I/2012
Celkem bez DPH dle výkazu výměr:
………………………………. Kč
DPH celkem:
………………………………. Kč
- Pro stavby definované projektovou dokumentací „Biomedicínské centrum
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, 1. etapa, realizační dokumentace
stavby“, VIII/2010 (podmiňující infrastruktura):
Celkem bez DPH dle výkazu výměr:
.…………………………….Kč
DPH celkem:
…………………………….. Kč
Propagace (výroba a instalace velkoplošného informačního panelu)
Celkem bez DPH dle výkazu výměr:
DPH celkem:

.……………………………. Kč
.……………………………. Kč

Je formulací DPH celkem míněn součet výše základní i snížení sazby DPH nebo
cena za jednotlivé části stavby vč. DPH celkem, jako je to míněno v celkové
ceně za dílo?
Upozorňujeme zadavatele, členění ceny v odst. 4.1 SoD není shodné s členěním
v rozpočtu. Stavební objekt Příprava území máme přičlenit k části (podmiňující
infrastruktura)?
Kam máme zařadit do rozpočtu náklady za Propagaci (výroba a instalace
velkoplošného panelu)?
Odpověď:
Formulací „DPH celkem“ je míněn součet výše DPH jak v základní tak snížené sazbě DPH.
V souboru „Celková rekapitulace“ bude uvedena položka „Příprava území“ jako celek –
jako součet přípravy SO 01, SO 02 - Biomedicínské centrum + SO 04 - Univerzitní
medicínské centrum - I.etapa + Biomedicínské centrum - podmiňující infrastruktura.
V souboru „UniMeC_Svazek_2_priloha_3_zjednoduseny_hmg“ v položce „Příprava
staveniště“ (řádky 7, 22 a 40) budou uvedeny hodnoty (podíly) podle faktického vztahu k
jednotlivým částem.
Hodnoty v článku 4.1 návrhu smlouvy o dílo pak budou uvedeny celkové hodnoty shodné
s hodnotami uvedenými v souboru UniMeC_Svazek_2_priloha_3_zjednoduseny_hmg“ v
řádcích 6, 21 a 39.
V souboru „Celková rekapitulace“ bude uvedena položka „Příprava území“ jako celek –
jako součet přípravy SO 01, SO 02 - Biomedicínské centrum + SO 04 - Univerzitní
medicínské centrum - I.etapa + Biomedicínské centrum - podmiňující infrastruktura.

V souboru „UniMeC_Svazek_2_priloha_3_zjednoduseny_hmg“ v položce „Příprava
staveniště“ (řádky 7, 22 a 40) budou uvedeny hodnoty (podíly) podle faktického vztahu k
jednotlivým částem.
Hodnoty v článku 4.1 návrhu smlouvy o dílo pak budou uvedeny celkové hodnoty shodné
s hodnotami uvedenými v souboru UniMeC_Svazek_2_priloha_3_zjednoduseny_hmg“ v
řádcích 6, 21 a 39.
Dotaz:
V objektu BC SO 01, SO 02 části A.1 – A.2 stavebně – konstrukční jsou položky
beton železový - sloupů, stěn, stropů – uvedeny vč.výztuže, ačkoliv níže se vždy
nacházejí položky výztuž – sloupů, stěn stropů – z betonářské oceli 10 505. Dle
našeho názoru je množství výztuže tedy zdvojené a prosím o upřesnění výkazu
výměr.
Odpověď:
Popis ve výkazech opraven, výztuž je samostatně.
Dotaz:
Dále žádáme o vysvětlení nejasnosti čl.III.2.2. oznámení o zakázce ze dne
2.4.2012, kde jsou uvedeny požadavky na ekonomickou a finanční způsobilost
uchazeče, které však neobsahují požadavek na vinkulaci pojistných smluv ve
prospěch objednatele. Podle ust. § 55 odst.3 písm. c) ZVZ je zadavatel povinen
v oznámení o veřejné zakázce vymezit minimální úroveň kvalifikačních
požadavků odpovídající předmětu VZ. V tomto smyslu se obáváme, že
požadavky čl.9 SoD nepřiměřeným způsobem rozšiřují vymezení kvalifikačních
požadavků oznámení o zakázce nad přijatelnou úroveň.
Odpověď:
Čl. III.2.2. v oznámení o zakázce vymezuje minimální úroveň kvalifikačních požadavků.
Kvalifikační požadavky musí splnit všichni uchazeči, kteří podávají nabídku. Čl. 9 SoD
definuje smluvní závazky zhotovitele, se kterým bude na základě zadávacího řízení
uzavřena smlouva. Zatímco u pojistné smlouvy v rámci prokázání kvalifikace jsou tak
rozhodné požadavky čl.III.2.2. oznámení o zakázce a svazku_1_KD poskytovaného
zadavatelem prokazatelné ve lhůlě pro podání nabídky. Závazky zhotovitele v Čl. 9 SoD
definují požadavky na pojistné smlouvy udržované zhotovitelem po celou dobu plnění
předmětu veřejné zakázky. Závazky zhotovitele stanovené e smlouvě tak nemají dopady
na kvalifikační požadavky a žádným způsobem tyto kvalifikační požadavky nerozšiřují.
Dotaz:
V objektu SO 04 UNIMEC – v oddíle 009 – Ostatní konstrukce a práce, bourání,
je položka č.8. Osazování drobných předmětů do zdiva – 57 ks. Níže jsou
položky 9. a 10. Hasící přístroj práškový, resp. sněhový, v počtech 56 a 34ks.
Součet těchto dvou množství, by měl odpovídat výše uvedené položce na
osazení, stejně jako je tomu u ostatních objektů. Žádáme proto o upřesnění
výkazu výměr, zda je chybné množství v osazení, nebo v dodávce hasicích
přístrojů.
Odpověď:
Došlo k opravě položky č.8 osazování….

Dotaz:
Ve výkazu výměr SO 01, 01 MaR jsou uvedeny položky Kanálový odrostat (řádky
č.355, 364, 436, 446, 461, 565) bez uvedení měrné jednotky a množství. Pokud
mají být oceněny žádáme o doplnění MJ a množství.
Odpověď:
Jedná se o kanálový hygrostat - klasický regulátor vlhkosti kanálový (ve
specifikaci uveden QFM81.2) - tyto hygrostaty mají většinou rozsah 15-95% r.v., vždy se
jedná o 1ks na položku, počet patrný z výkresové části, jedná se o hygrostaty položky
HrA201.1, HrA205.1, HrA206.1, HrA208.1, HrA210.1, HrA211.1, HrA207.1 - celkem
7ks.Výkaz opraven.
Dotaz:
Krycí list rozpočtu u celkové rekapitulace. Dle Vaší odpovědi z 18. 5 2012 se
mají vyplnit všechny položky obsazené v tomto krycím listu.
Počet měrných jednotek –určuje se v m3, m2, bm dle typu stavby. Zde se však
jedná i různé stavby najednou (budovy, komunikace, sadové úpravy, přípojky
atd.), proto nelze vyplnit měrnou jednotku společnou pro vše.
Zakázkové číslo – má si každý uchazeč vyplnit podle sebe?
Název objektu – v projektu jsou objekty SO 01 až SO 20 – který vyplnit?
GZS, prov.vlivy, ostatní VRN – dle Vaší odpovědi nesmí být 9. Proč nemůže dát
uchazeč 0% a nezvyšovat si cenu nabídky?
Zástupci zhotovitele a objednatele – nejsou zatím určeni – Jak vyplnit?
Domníváme se, že tento formulář je pro celkovou rekapitulaci za clou akci
nevhodný a doporučujeme ho zrušit.
Odpověď:
Celková rekapitulace a krycí list byly zjednodušeny, jsou vyznačeny části, které je
třeba vyplnit.
Dotaz:
Ve výkazu výměr SO 01, SO 02_ZTI je pro rozdělení celkové ceny na dodávku
(sloupec H) a montáž (sloupec I) navolen procentuální koeficient (ve sloupci
AE). Koeficienty jsou navoleny tak,že jejich součet je roven 1, což je v pořádku,
ale u některých položek se domníváme, že je koeficient navolen chybně.
Např.: položka 40_Pískový podpys a obsyp potrubí => po zadání jednotkové
ceny dojde na základě koeficientu (ze sloupce AE) k rozdělení celkové ceny na
dodávku a montáž, ale dodávka je 0, což je v případě této položky zcela
nelogické, dodávka je v případě této položky nutností.
Ve výkazu výměr SO 04, SO 08_ZTI tyto rozdělovací koeficienty navoleny
nejsou.
Domníváme se, že je dělení na dodávku a montáž v případě profese ZTI
nestandardní a žádáme o sjednocení či vysvětlení jak postupovat při vyplňování
obou výkazů výměr této profese.
Odpověď:
Výkazy výměr jsou upraveny, jednotková cena bude nyní uvedena za dodávku a
montáž dohromady.

Dotaz:
V objektu SO 01, 02 Biomedicíncké centrum, v oddíle Vnitřní dveře je položka
č.74 - D + M posuvných dveří 900/2000 dle specifikace. Ve výkazu výměr je
množství 7 ks. Ve výpisu prvků je množství u této položky 8 ks a ve skutečnosti
dle půdorysu 1.NP, jsme těchto dveří napočítali 10 ks (viz příloha). Jaké
množství máme ocenit?
Odpověď:
Oceňte 10 ks dveří. Údaj je opraven jak v tabulce dveří, tak ve výkazu výměr.
Dotaz:
V objektu Biomedicíncké centrum, v oddíle B.2 Sadové úpravy jsou položky:
- č.14 - Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s 50% výměnou půdy v hornině tř
1-4, objem do 0,01 m³ v rovině nebo svahu do 1:5 – 1602 ks
- č.15 - Výsadba dřeviny s balem se zalitím při ø balu přes 100mm do 200mm v
rovině nebo svahu do 1:5 - 1602 ks.
K těmto položkám přísluší dodávka rostlin v množství 2063 ks (viz příloha). Je
správné množství dodávky rostlin nebo výsadby?
Odpověď:
Došlo k opravě počtu dřevin a s tím spojeného hnojení a zálivky. Oprava je u
položek č. 14, 15, 15a, 19, 19a, 28, 30, 30a, 31.
Dotaz:
Ve vašich podkladech se jedná o výtahy v barvě bez prosklení zadní stěny. Ve
výkazu výměr je zadní stěna kabiny prosklená u 4 ks výtahů a kabina je
obložená laminem.
Prosím o zodpovězení dotazu, dle čeho mám nakonfigurovat výtahy.
Odpověď:
Pro konfiguraci je platná specifikace ve výkazu výměr.
Dotaz: k odpovědi uvedené níže v rámci informací z 18.5.2012, u níž nebylo
jasné, k čemu se daná odpověď vztahuje:
SO01, SO01 Biomedicinské centrum – Vnitřní Al okno 2000/1500, olovnaté sklo
z důvodu radiační ochrany. Jaký je stínící ekvivalent v mm Pb pro ochranu před
rtg zářením? Dle našeho dodavatele se olovnaté sklo vyrábí max. do 2800 x
1400 mm, dle PD je požadován rozměr 2000 x 1500 mm. Můžete případně uvést
referenční výrobek tohoto okna?
Odpověď:
Stínící ekvivalent v tuto chvíli není možné specifikovat, neboť není určeno, jaký přístroj
zde bude umístěn (investor zatím nerozhodl). Rozměr skla je možné upravit na 2000 x
1400 mm.
Nicméně v místnosti se uvažuje se zdrojem RTG záření pro snímkování (150kV), kde je
doporučovaná tloušťka olova pro stínění proti užitečnému záření 2,0 mm.

Společnost OTIDEA a.s. je pověřena výkonem zadavatelských činností na
základě mandátní smlouvy a plné moci. Uchazeči jsou povinni využít ke
komunikaci a podávání veškerých dokumentu pouze osoby oprávněné
zastupovat zadavatele na základě mandátu tj. společnost OTIDEA a.s., Na
Příkopě 31, 110 00 Praha 1.
Přílohy:
BC - infrastruktura - VV soutěžní.xls
BC - SO01, SO02 - VV – soutěžní.xls
Příprava území - VV soutěžní.xls
UNIMEC - SO04 - VV soutěžní.xls
Celková rekapitulace.xls
BC_řez 2 – 2.pdf
BC_řez 4 – 4.pdf
BC_RDS_tab_dveře.pdf
BC LF UK - RDS - specifikace rozvodů medicinálních plynů.pdf
BC_RDS_pohled severní.pdf
BC_RDS_pohled západní.pdf

