
 

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 

Dodatečné informace k ZD pro akci :  
 

 „Přístavba základní školy - Stavební úpravy ZŠ Loučanská 1112/3“ 

Dotazy uchazečů souhrnně k 26.04.2016 

 

Dotaz Č.1 

V soupisu prací stavební části je položka č. 26 Sanace stávajících sloupů s měrnou jednotkou KPL, ke 
které jsme ale nenašli žádné bližší informace. Ve výkresech statické části je pouze uvedeno, že bude 
provedena sanace stávajících poškozených sloupů, není ale znám rozsah poškození ani o jaké 
množství sloupů se jedná. Prosíme o uvedení bližších informací.  

Odpověď Č.1>>> 

       rozsah poškozených sloupů bude určen až po provedení stavebně technického průzkumu. 
V době realizace projektu, nebylo možné určit přesné množství. Očekává se cca 20% 

Dotaz Č.2 

Podle technické zprávy má být mimo jiné provedeno bourání stávajícího schodiště před vstupem do 
krčku a odbourání asfaltu v místě nové výtahové šachty, ve výkazu jsme ale pro ocenění nenašli 
položky. Prosíme zadavatele o prověření a případné doplnění. 

Odpověď Č.2>>> 

doplněn dodatek VV – soubor název : ZŠ Radotín nástavba dílen_dodatek_VV 

Dotaz Č.3 

Podle technické zprávy mají být nová okna na západní stranu osazena bezpečnostním zasklením 
Connex, v tabulce oken ale takový požadavek uveden není. Navíc se jedná o okna O2 a O3, která 
vedou jak na západní, tak na jiné strany a v soupisu prací jsou uvedena vždy pod jednou položkou. 
Prosíme zadavatele o prověření a případnou úpravu.   



Odpověď Č.3>>> 

       doplněno do výpisu oken – soubor název : Radotín - ZŠ přístavba- vypis - okna_revize 

Dotaz Č.4 

Podle technické zprávy mají být stávající okna v 1.NP osazena bezpečnostním zasklením Connex, 
v soupisu prací jsme ale pro ocenění položku nenašli. Prosíme zadavatele o prověření a případné 
doplnění.   

Odpověď Č.4>>> 

doplněn dodatek VV – soubor název : ZŠ Radotín nástavba dílen_dodatek_VV 

 

Závěrem : 

Zadavatel považuje dodatečné  informace za doplňující, které nemění obsahově ZD a 
nevyžadují zásadní změnu při výpočtu cenové nabídky, a vzhledem k dostatečně 

vzdálenému termínu lhůty podání nabídek – 5.5.2016 v 10.00 hod. - nebude tento 
termín měnit.  

 

Ostatní podmínky soutěže zůstávají v platnosti 

 

Děkuji za pochopení. 

 

…………………………………………………………… 
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