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Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1
Na základě položených dotazů zadavatel poskytuje vysvětlení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce střešní nástavby č.p.
18, 19 a 20, ul. Vrchlického, Rumburk“.
Dotaz č. 1
V soupisu prací, položce č. 303 - nátěr stávajících ocelových rámů včetně přípravy podkladu - 1 soub - z
položky není patrný rozsah požadované úpravy - žádáme o doplnění výměry nátěru stávajících rámů.
Odpověď:
Ze stávajících ocelových rámů nástavby budou ometeny nečistoty, odstraněn původní nesoudržný nátěr
a odstraněna rez. Před provedením nátěru se povrch odmastí a následně se provede základní syntetický
nátěr, poté syntetický antikorozní a syntetický krycí (email).
Plocha ocelových konstrukcí je 361,5 m².
Dotaz č. 2
V soupisu prací, položce. č.307 - ošetření stávajících dřevěných konstrukcí krovu sanačním postřikem z položky není patrný rozsah sanačního postřiku (je to 1 m2 nebo 1.000 m2?) - žádáme o doplnění
výměry sanačních postřiků (alespoň orientačně).
Odpověď:
Jedná se o plochu 1225 m² dřevěných konstrukcí krovů (krokve, pozednice, vaznice a vazníků) , které
budou oprášeny a ošetřeny sanačním postřikem.

Dotaz č. 3
V soupisu prací, položce č. 201 - dodávka a montáž sněhového systémového zachytávače - severní
fasáda (v celé délce) - dle vyjádření našeho dodavatele neexistuje systémový sněhový zachytávač do

živičné krytiny - žádáme o upřesnění typu systémového sněhového zachytávače do živičné krytiny
včetně detailu způsobu kotvení. Má být sněhový zachytávač trubkový (kolika trubkový) nebo mřížový?
Odpověď:
Záchytný systém bude použit dvoutrubkový. Uchycení do nosné konstrukce bude použito totožné jako
ukotvení nadokapového žlabu v detailu "D1- detail ukončení u okapu". OSB deska tl. 22 mm, uchycená
na trámkách 130 x 130 mm v osové vzdálenosti 500 mm. Držák tyčových zachytávačů kotven až do
stávajícího bednění.
Do ceny je nutné započítat celou tuto konstrukci.

V případě odkazů na konkrétní značky výrobků v projektové dokumentaci a soupisu prací je dodavatel
oprávněn nabídnout jiný alternativní výrobek, který bude splňovat dané parametry.
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