VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 1
k veřejné zakázce

„ZŠ Rokycanova – opravy vnitřních instalací
- projekční práce“
Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle
kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace a sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a
inovací.
Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Předpokládaná hodnota zakázky
Datum zahájení řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu
Služby
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
750.000,- Kč bez DPH (907.500,- Kč včetně DPH)
25. 02. 2021

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
00259586
CZ00259586
Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 284
e-mail: sandra.linhov@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě dotazu doručeného prostřednictvím systému EZAK dne 08. 03. 2021
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Znění dotazu:
Dobrý den, posílám dotazy
1)

výměna připojovacého potrubí - voda i kanal?

2)

výměna stoupacích potrubí - voda i kanal ?

3)

u otopných těles se bude měnit i potrubí horizontální?

4)

WC budou závěsné? Součástí bude stavební obezdění či předstěna instalační – stavební práce?

5)

uchycení umyvadel - nové konzoly - zásah do obkladu?

6)

po odmontování kombi WC - kdo zapraví podlahu?

7)

mění se vodovodní baterie? Kuchyňky - výměna?

8)

Uzávěry vody - kulové kohouty, instalační dvířka před čistícími kusy kanalizace atd. mění se?

9)

Otopná tělesa se budou navrhovat na tepelné ztráty aktuálních místností - budou opatřeny
termostatickými hlavicemi?

10) Kanalizace - tiché potrubí stoupací, drážky ve zdech pro připojovací potrubí, otvory v podlaze
pro stoupací vedení- musí být stavebně začištěny
a ještě PO zpráva – nejsou – je to součástí PD ,nebo bude řešeno v rámci jiné VZ, akce ?
Bude k dispozici Požární zpráva?
Odpověď:
1) částečně = předmětem budou rozvody vody do tříd (jen studená voda), které jsou původní
(pozink. trubky), napojení odpadu až ke svodu; svody budou měněny jen v případě poškození;
veškerá sociální zařízení byla rekonstruována před cca 8 – 10 lety včetně komplet přívodu
vody = i nové stoupačky, proto nyní nebudou součástí rozsahu rekonstrukce, pouze
s vyjímkou případných původních a poškozených částí kanalizace
2) viz bod 1)
3) ano, předpoklad je včetně vlastních topných těles; vzhledem k požadavku na přepočet a
optimalizaci topné soustavy předpokládáme úpravy/změny vůči současnému stavu, proto
topný systém kompletně
4) není předmětem – viz bod 1)
5) u sociálních zařízení viz bod 1), jinde (ve třídách aj.) včetně související demontáže/montáže,
zásahů do obkladů aj. – kde bude vhodné ponechat stávající vybavení/konzole, lze ponechat,
v opačném případě výměna, armatury však vždy nové
6) není předmětem – viz bod 1)
7) viz bod 5)
8) u tras, které budou předmětem výměny, vždy včetně uzávěrů, dvířek aj.
9) ano
10) u kanalizace se nepředpokládá změna současných tras = ani nové otvory v podlaze

11) bez čísla – komplexní aktuální požární zpráva k dispozici není, stávající instalace a zařízení
pro detekci požáru zůstávají (instalováno 2019) a některé slaboproudé rozvody/zařízení též –
např. bezpečnostní systém s napojením na centrální puls Městské policie Sokolov.
Obecně : vzhledem ke skutečnosti, že budova školy je cca 125 let stará a procházela postupnými
částečnými rekonstrukcemi, je nutno detaily upřesnit na místě, proto byla organizována prohlídka
místa plnění.

V Sokolově, dne 11. 03. 2021

Zadavatel:
MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podpis:
Digitálně podepsal Ing.
Kateřina Klepáčková
11.03.2021 11:46

Ing. Kateřina Klepáčková,
vedoucí odboru rozvoje města

