Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Regenerace sídliště U sokolovny,
Přelouč – 1.etapa
Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
V Přelouči 31.1.2020
Dotaz dodavatele č. 1:
V objektu SO 104 Drobná doplňková vybavenost není jasná specifikace víceúčelové stěny.
V dokumentu D_4_1 Příloha TZ neodpovídá půdorys stěny znázorněným prvkům, a ve
výkaze výměr je uveden 1 ks bez bližšího popisu.
1.

SP

x936336

Víceúčelová stěna, materiál dřevo - kov

kus

–

1,0

Plný popis:

Vzhledem k velkým cenovým rozdílům prvků pro workoutová hřiště prosíme o přesnou
specifikaci.
Dotaz dodavatele č. 2:
Prosíme o bližší specifikaci (rozměry, případně typový obrázek/foto jako o ostatního
mobiliáře) p.č. 1 „Víceúčelová stěna, materiál dřevo – kov“ (SO 104 Drobná doplňková
vybavenost, část 009 Ostatní konstrukce a práce).
Dotaz dodavatele č. 3:
Vznášíme touto cestou žádost o vysvětlení k ZD:
- Objekt SO 103
o Položka č. x596101 – speciální desky 200x95x70
Jedná se o desky ze „syntetického“ kamene?
- Objekt SO 401
o Položka č. X28 – zához rýhy pro kabelovou spojku - 1 ks
Žádáme o prověření MJ a počtu MJ. Dále žádáme o doplnění rozměrů rýhy.
o Položka č. X29 – protlak
Z položky není jasné, jaký je průměr chráničky a z jakého je materiálu.
Odpověď zadavatele k dotazu č. 1 a 2:
V příloze TZ je jako technický vzor uvedena vizualizace požadované položky (viz. obrázky
přiložené níže). Zadavatel připouští i jiné provedení, než je na obrázcích, avšak splňující jak
základní specifikaci dle výkazu výměr, tak samozřejmě též účel předmětné položky. Jedná se
o hrazdu se zavěšenými kruhy a sestavu bradel různé výšky, sloužící ke sportovnímu vyžití
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dětí školního věku. Možná je jak sestava prvků spojená v jeden celek, tak i samostatné
rozmístění jednotlivých prvků, společně tvořících víceúčelové workoutové hřiště. V situaci je
rozmístění prvků zakresleno pouze orientačně. Skutečné rozmístění bude upřesněno až při
realizaci.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:
• Objekt SO 103 - Položka č. x596101 – speciální desky 200x95x70:
Jedná se o dlaždice s drážkami pro umělé vodící linie v exteriéru. Tloušťka 70 mm je určena
na plochy pojížděné vozidly. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN
TZÚS 12.03.06. Položka je vázaná na položku č. 596811120.
• Objekt SO 401 - Položka č. X28 – zához rýhy pro kabelovou spojku - 1 ks:
Jedná se o zához pro kabelovou spojku pro odstranění stožáru. Z důvodu velmi malé výměry
nebyla bližší specifikace uvedena (hl.0,5m, š.0,35m, dl.0,5m).
• Objekt SO 401 - Položka č. X29 – protlak:
Souhrnná položka pro protlaky pod komunikací pro chráničku na kabel – počet a místa
protlaků jsou zřejmá ze situačního výkresu. Samotná chránička viz. položka č. 34571351.
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