
Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha–Radotín,  IČO : 

00241598, DIČ : CZ00241598, zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem 

v zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu, Ing. Petrem Šiškou,  IČO 70550581 

Dobrovolná dodatečná informace - podlimitní zakázka ve zjednodušeném řízení na stavební práce 

dle §52 a) zákona 134/2016 Sb. pro akci :  

„ZŠ Loučanská – vestavba školní auly do atria budovy ZŠ a nástavba 

sborovny“ 

Ke dni 12.06.2017 

Dobrovolná dodatečná informace zadavatele – III.  : 

Dotaz Č.1 

Žádáme o doplnění Projektové dokumentace EPS a o doložení (doplněných) nepřesných 
specifikací KPL položek.  
V objektu SO 001 část Slaboproud EPS pododdíl EPS jsou uvedené položky:  
1. kpl s odkazem na Požární a bezpečnostní řešení stavby. „Podklady do soutěže veřejných 
zakázek mají mít dle zákona o veřejných zakázkách patřičné parametry a tady to není 
splněno“ 

Odpověď Č.1>>> 

Rozvaděč záložního zdroje a ovládání otevírání oken je součástí dodávky EPS – tyto položky 
budou součástí budoucí dodatečné zakázky – prosíme neoceňovat. Případně oceněné 
položky v již zaslaných nabídkách budou při hodnocení nabídek odečteny. Děkuji za 
pochopení.  

Dotaz Č.2 

V objektu SO 001 výkaz výměr v části elektroinstalace v položce č. 14 a pol. č.15 má 
nedostatečný popis ventilátoru.  

Odpověď Č.2>>> 

ad. 2 nástěnný ventilátor (odvětrání hygienického zázemí) – axiální s doběhem, 410 m3/hod. 
spínaný s osvětlením pohybovým čidlem  

stropní ventilátor (odvětrání místnosti bateriových záložních zdrojů) – axiální 100 m3/hod. 
spínaný teplotním čidlem  

 



Dotaz Č.3  

V objektu SO 001 položka č. 11,12,13 a objektu SO 002 položka č. 7 a 8 není bližší specifikace 
svítidel. V technické zprávě pro objekt SO 001 se píše, že si světla vybere a dodá investor.  
Máme položky neoceňovat? V případě, že máme položky ocenit žádáme o bližší specifikaci. 

Odpověď Č.3>>> 

osvětlovací tělesa: SO 001:  

- pol.11 – přisazené kruhové svítidlo - mléčný kryt bez rámečku, LED zdroj 5 W, krytí IP 44  

- pol.12 – přisazené kruhové svítidlo - mléčný kryt bez rámečku, LED zdroj 7 - 10W  

- pol.13 – bateriové autonomní svítidlo nouzového osvětlení s LED zdrojem  

SO 002:  

- pol.7 – stropní svítidlo přisazené mléčný kryt, LED zdroj 49W, 5200 lm, 3000 K  

- pol.8 – přisazené kruhové svítidlo - mléčný kryt bez rámečku, LED zdroj 5 - 10W  

Dotaz Č.4 

V objektu SO 001 položka č. 26 rozvaděč – záložní zdroj pro požární zařízení UPFD – chybí 
přesná specifikace, v PD Elektroinstalace Silnoproudu je pouze odkaz na požární a 
bezpečnostní řešení stavby.  

Odpověď Č.4>>> 

Viz odpověď č. 1 - Rozvaděč záložního zdroje a ovládání otevírání oken je součástí dodávky 
EPS – tyto položky budou součástí budoucí dodatečné zakázky – prosíme neoceňovat. 
Případně oceněné položky v již zaslaných nabídkách budou při hodnocení nabídek odečteny. 
Děkuji za pochopení.  

Závěrem : 

Zadavatel považuje dodatečné  informace za doplňující, které nemění obsahově ZD a 
nevyžadují zásadní změnu při výpočtu cenové nabídky. Vzhledem k dostatečně 
vzdálenému termínu lhůty na vypracování a podání nabídek – 16.06.2017 v 12.00 hod. - 
nebude tento termín měnit. Ostatní zadávací podmínky soutěže zůstávají v platnosti. 
Zároveň DI zadavatel vyvěsí na Profil zadavatele. 

Děkuji za pochopení. 

 

…………………………………………………………… 
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