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Veřejný zadavatel: 
 
Městská část Praha-Slivenec 
Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 
IČ: 00241661 
Telefon: (+420) 251 818 044 
E-mail: slivenec@praha-slivenec.cz 
www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm 
Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka 

Zástupce zadavatele ve VZ:  
 
Petronium s.r.o. 
Rud. Vaška 500, 593 01 Bystřice n. P. 
IČ: 29304601 
Tel: (+420) 605 942 921 
E-mail: info@petrjakubicek.cz 
www: http://www.petrjakubicek.cz 
Zastoupený: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., jednatel 

 
 
 

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám ve VZ 
 

“Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec“ 
 
 

Praha, 14.10.2015 
 
 
V souladu s dotazy vznesenými uchazeči sděluje administrátor veřejné zakázky všem uchazečům dle 
ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“ či „ZVZ“) tyto 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám (číslování dotazů navazuje na předchozí dotazy): 
 
 
 

5. Dotaz uchazeče: 
 

 
 

Odpověď zadavatele: 
 
Dobrý den, 
Stavební povolení bylo vloženo na profil zadavatele. V současnosti je před vydáním jeho prodloužení.  
 
 
 

6. Dotaz uchazeče: 
 

Děkuji 
 
S pozdravem 
 

Odpověď zadavatele: 
 
Dobrý den, 
průkaz energetické náročnosti budovy tělocvičny byl vložen na profil zadavatele. 
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7. Dotaz uchazeče: 
 

Dotaz 1:  

Zadavatel požaduje vyplněný návrh smlouvy o dílo do nabídky také v elektronické podobě ve 

formátu .doc na CD, DVD či na flash disku. Zadávací dokumentace obsahuje tyto doklady 

v needitovatelné formě., která neumožňuje ani ruční vepsání požadovaných údajů. 

Žádáme vás o předání požadovaných dokladů a formulářů v potřebném formátu. 
 

Odpověď zadavatele: 
 
To je patrně nedorozumění. Zadávací dokumentace obsahující Návrh smlouvy o dílo je ve Wordu, 
formát docx. Tedy otevřený formát. 
 
 
 

8. Dotaz uchazeče: 
 

Test těsnosti stavby a termodiagnostický test 

 

V technické zprávě ( TZ ) je popsáno, že budou provedeny test těsnosti stavby a 

termodiagnostický test metodou „B“ a metodou „A“. 

Jinde v zadávací dokumentaci není tento požadavek uveden. Ve výkaze výměr ( VV ) je 

položka č.1105 Zkouška,atesty a revize. 

Dotaz 2 : Jsou tyto testy předmětem nabídky ? Pokud ano, ve které položce se mají ocenit ? 
 

Odpověď zadavatele: 
 
Ano, testy jsou předmětem nabídky. Uchazeči je ocení v položce: 
 

1105 K 043103R00 Zkoušky, atesty a revize 

 
 
 

9. Dotaz uchazeče: 
 

V TZ je dále uvedeno : „Pro dosažení bezpečné konstrukce a energetického standardu 

pasivního domu podle TNI 73 03 29 je nutné zajistit dokonalou vzduchotěsnost a parotěsnost 

vytápěné části objektu jako celku a samostatně jednotlivých oddělení (požární úseky)“ 

Dále je uvedeno : „Test bude proveden samostatně pro každý soubor místností se 

samostatnou jednotkou VZT a nevytápěný prostor v režimu podtlaku i přetlaku.“ 

Dotaz 3 : Žádáme vás přesně specifikovat, kolik dílčích testů a přesně pro které místnosti ( 

například podle čísel místností) se budou testy provádět 

V souvislosti s těmito testy jsou v TZ uvedené provizorní konstrukce a zajištění, které umožní 

provádění těchto testů. S tím jsou spojené další náklady . 

Dotaz 4 : Do které položky VV mají uchazeči tyto náklady zahrnout ? 

 

Odpověď zadavatele: 
 
Bude provedeno celkem 4 ks testů, a to pro tyto úseky VZT: Tělocvična, Šatny, Foyer, Strojovna VZT. 
 
Náklady budou zahrnuty do položky: 
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1105 K 043103R00 Zkoušky, atesty a revize 

 
 
 

10. Dotaz uchazeče: 
 

Obvodové stěny 

V TZ je uvedeno : „Obvodové stěny 

Obvodové stěny jsou tvořeny lehkými obvodovými plášti. Pláště se skládají z roštu nosných 

dřevěných lepených I-profilů, na které je z vnitřní strany provedena vzduchotěsná a 

parobrzdná rovina z OSB desek tl. 15mm a z vnější strany jsou uzavřeny měkkou 

dřevovláknitou deskou tl.60mm a hliněnou omítkou (souvrství tl. cca 20 mm). Finální vrstvou 

je probarvená difúzně otevřená silikátová omítka zrnitosti 1,5 mm (zrnitost použité silikátové 

omítky upřesnit dle zrnitosti omítkového systému použitého na objekt SO 01 Mateřská školka). 

Z vnitřní strany je doplněna instalační mezera s tepelnou izolací a obklad sádrovláknitou 

deskou tl. 15mm s povrchovou úpravou (štuk, malba, obklad, koberec). 

Pro nosnou konstrukci obvodových stěn budou použity lepené dřevěné I nosníky š. 300 mm, 

max. á 600 mm, osazeny svisle (např. I-nosníky z pásnic a stojin, pásnice z jehličnatého řeziva 

spojovaného šípovými spoji, stojiny z dřevovláknité desky tvrdé s drážkovým spojem), I-

nosníky se středníkem izolovaným dřevovláknitou deskou měkkou, mezery vyplněny foukanou 

celulózovou tepelnou izolací Nosníky zároveň vymezují dutinu, která bude vyplněna foukanou 

celulózovou tepelnou izolací. 

V obvodových stěnách jsou osazeny ve vzdálenosti 0,60 m I nosníky výšky 0,30 m, které jsou 

navrženy ze dřeva. Mezi svislé nosníky jsou vloženy ztužující příčníky. Nosníky jsou v patě 

ukotveny k dřevěnému trámu, který je ukotven k železobetonové základové desce. Ve vrchní 

části jsou nosníky ukotveny k dřevěnému příčníku, který je na okrajích ukotven k 

železobetonovým sloupům.“ 

V části D.2.1.3 Skladby konstrukcí je uvedeno : 
B-S1 – lehká obvodová stěna s omítkou – vnější 

oheň A1 

nebo A2): 

- podkladní hřebenová stěrka (stavební lepidlo) 

- antikorozní (pozink) pletivo kotvené nerez vruty s odstupem od podkladu jako výztuž pro 

stříkanou minerální jádrovou omítku (min. 12 mm) 

- stříkaná minerální jádrová omítka tloušťky min. 12 mm 

- finální silikátová tenkovrstvá omítka jemnozrnná, zrnitost 1,5 mm 

(zrnitost použité silikátové omítky upřesnit dle zrnitosti omítkového systému použitého na 

objekt 

SO 01 Mateřská školka) 

80 mm. 

Mechanické kotvení pomocí průmyslových spon přímo do nosné konstrukce. 

-nosníky z 

pásnic a 

stojin, pásnice z jehličnatého řeziva spojovaného šípovými spoji, stojiny z dřevovláknité desky 

tvrdé s 
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drážkovým spojem), I-nosníky se středníkem izolovaným dřevovláknitou deskou měkkou, 

mezery 

vyplněny foukanou celulózovou tepelnou izolací 

formát 

2500x1250mm, spoje P+D lepené PU lepidlem + vzduchotěsné pásky a přelepené 

vzduchotěsnou 

páskou 

tepelnou 

izolací aplikovanou nástřikem 

 

 desek tloušťky 15 mm, připevněno speciálními rychlořeznými 

šrouby na 

vodorovné latění 60x60mm + tmelení spar a šroubů 

obklad / 

nalepený koberec 

Celkem tloušťka skladby 490 mm (ve výkresech kótováno 495 mm). 

U = 0,10 W/(m2.K) 

 

Obdobně ve VV je uvedeno : 
 
Obvodová stěna - k foyeru - nosná obvodová stěn k nevytápěné části B-S2 

180 K 76213.B-S2 Obvodová stěna - k foyeru - nosná obvodová stěn k nevytápěné části B-S2 m2 

Poznámka k položce: 

B-S2 Obvodová stěna - k foyeru - nosná obvodová stěn k nevytápěné části  

" dřevěné nosníky - KVH konstrukční hranol 100/60 mm z jehličnatého řeziva, sušené, 

hoblované, max. á 600 mm, osazeny svisle, mezery vyplněny foukanou celulózovou tepelnou 

izolací  

" dřevoštěpková deska OSB 3 N PD tl. 15 mm (konstrukční deska pro použití ve vlhkém 

prostředí), formát 2500x625mm, spoje P+D lepené PU lepidlem + vzduchotěsné pásky a 

přelepené vzduchotěsnou páskou (vymezuje vrstvu celulozové izolace) 

" vodorovné latění 60x40 mm po cca 500 mm, mezery vyplněny foukanou celulózovou 

tepelnou izolací aplikovanou nástřikem  

" prostor pro vedení instalací, tl. 40 mm 

" obklad ze sádrovláknitých desek tloušťky 15 mm, připevněno speciálními rychlořeznými 

šrouby na vodorovné latění 60x60mm + tmelení spar a šroubů 

" stěrková omítka vyztužená technickou tkaninou + vápenný stuk / otěruvzdorná malba / 

obklad / nalepený koberec  

 
K tomuto chybí nějaký výkres nebo detail, který by jednoznačně popisoval skladbu. Tloušťky 

konstrukcí jsou v uvedených popisech uvedené různě.Z výkresů pohledů je zřejmé, že kotvení 

I nosníků 300 mm jak u podlahy, tak ve vrchní části nebude možné provést vzhledem ke 

značnému množství okenních otvorů celkem nepravidelně rozmístěným tak jak je výše v TZ 

popsáno a bude potřeba provést masívní vodorovné prvky kdykoliv dojde k přerušení svislého 

nosníku.Rovně svislé nosníky ( z důvodů oken ) nebudou pravidelně ve vzdálenosti 600 mm. 
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Veškeré tyto konstrukce mají být zřejmě oceněné v jedné agregované položce a rozpočítané 

na jednotkovou cenu 1m2. 

Dotaz 5 :  žádáme vás o doplnění detailu – řezu stěnou s jasným vyznačením jednotlivých 

vrstev pro možnost řádného ocenění. 
 

Odpověď zadavatele: 
 
Tloušťky konstrukcí jsou uvedeny správně. Důvodem Vašeho omylu je, že si pletete 2 různé skladby. 
V rámci popisu uvádíte:  

„V části D.2.1.3 Skladby konstrukcí je uvedeno: 
B-S1 – lehká obvodová stěna s omítkou – vnější“ 

Ovšem položku výkazu výměr uvádíte: 
Obvodová stěna - k foyeru - nosná obvodová stěn k nevytápěné části B-S2 

180 K 76213.B-S2 Obvodová stěna - k foyeru - nosná obvodová stěn k nevytápěné části B-S2 m2 

 
Je tedy zjevné, že si pletete skladbu B-S1 a B-S2. Pokud se podíváte do položky výkazu výměr č. 
179, pak již bude veškerý popis v pořádku. Detail tedy není potřeba, neboť tloušťky jsou přesně dané. 
Ano, po ocenění jednotlivých částí (slupek) konstrukce budou oceněné položky agregované v jedné 
položce a rozpočítané na jednotkovou cenu 1m2. 
 
 
 

11. Dotaz uchazeče: 
 

Dotaz 6 : žádáme vás o dořešení nosného rastru všech obvodových stěn s ohledem na otvory 

pro okna a dveře doplněním vodorovných prvků a rozmístěním svislých I prvků pro možnost 

řádného ocenění konstrukcí. 

Dotaz 7 : Kde ve výkaze výměr máme tyto nosné konstrukce ocenit ? 

 

Odpověď zadavatele: 
 
Ano, výkres nosného rastru s otvory na okna bude doplněn do 2 dnů. Projektanti na něm intenzivně 
pracují. 
Nosné konstrukce budou oceněny vždy v rámci příslušné položky podle skladby konstrukcí. 
 
 
 

12. Dotaz uchazeče: 
 

Lajnování hřišť, sportovní vybavení 

V dokumentaci ani ve VV jsme nenašli lajnování hřišť ani barevnost sportovních ploch a dále 

žádné požadavky na sportovní vybavení, respektive konstrukce pro sportovní vybavení ( např. 

basketbal ) Pouze ve výkrese 1.NP je schematicky nějaké lajnování znázorněno. 

Dotaz 8 : žádáme vás o informace k barevnostem sportovní podlahy a zda má zahrnovat 

lajnování hřišť 

Dotaz 9 : žádáme vás o upřesnění, zda předmětem této veřejné je nějaké sportovní vybavení. 

Pokud ano, tak o doplnění potřebných specifikací a položek do VV 

 

Odpověď zadavatele: 
 
Barevnost sportovních ploch je obvykle vázána na jednotlivé výrobce a jejich standardní nabídku 
výrobních řad. Při jasné definici barevnosti ploch a lajn by tak zadavatel většinou definoval 
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i konkrétního výrobce. Tomu se zadavatel z důvodů ZVZ i širšího možného rozhodování vyhýbá. Proto 
nebyla barevnost definována a bude součástí návrhu vítězného uchazeče v rámci vzorkování, kdy si 
zadavatel vybere barevnost a vlastní lajnování. 
Lajnování bude navrženo dodavatelem sportovní podlahy, vložte jeho standardní cenu za lajnování. 
Sportovní vybavení není součástí této veřejné zakázky. 
 
 
 

13. Dotaz uchazeče: 
 

Vnitřní povrchová úprava  stěn v tělocvičně , např. : „obklad ze sádrovláknitých desek 
tloušťky 15 mm, připevněno speciálními rychlořeznými šrouby na 
vodorovné latění 60x60mm + tmelení spar a šroubů 

stěrková omítka vyztužená technickou tkaninou + vápenný stuk / otěruvzdorná 
malba / obklad / nalepený koberec“  není nijak mrazuvzdorná. Naopak navržená skladba 

sádrovláknitá deska se štukovou omítkou je do tělocvičny nevhodná. 

Dotaz 10 : žádáme vás o dořešení  odolnosti stěn proti nárazům v tělocvičně. 
 

Odpověď zadavatele: 
 
Projektanti si myslí opak. Prosím o ocenění v této variantě. Ukáže-li se skladba jako nevhodná, bude 
se řešit operativně na stavbě. 
 
 
 

14. Dotaz uchazeče: 
 

Okna v tělocvičně podle projektu nejsou nijak chráněná proti nárazu míčem apod. Součástí 

projektu nejsou ani žádné konstrukce pro uchycení ochranných sítí apod. 

Dotaz 11: žádáme vás o sdělení, zda tyto konstrukce se nebudou skutečně realizovat. Pokud 

budou, tak vás žádáme vzhledem k nepravidelnému rozmístění různých oken o podrobnější 

specifikaci  ochranných prvků a jejich způsobu uchycení. 
 

Odpověď zadavatele: 
 
Bude dospecifikováno projektanty. 
 
 
 
 
Vážení uchazeči, děkujeme za Vaše dotazy a Váš zájem o naši veřejnou zakázku. Věříme, že jsme 
dotazy zodpověděli k Vaší spokojenosti.  
 
S pozdravem 
 
 
Za zadavatele: 
 
 

………………………………….. 
Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., jednatel 

 
 


