Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
odbor rozvoje investic a správy majetku

Všem dodavatelům

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Výměna
oken v bytových domech čp. 2900, 2901, 2902 a 2905 v ulici E. Zbroje ve Dvoře Králové nad
Labem“.
Znění žádosti, která byla doručena dne 27. 05. 2021:
Dotaz č. 1 – barva Okenní výplně
Ve výzvě k předložení nabídky uvádíte u jednotlivých čp. 2900-2905 dvojbarvu např. modrá/bílá,
červená/bílá, bílá/bílá. Oproti tomu ve výpise prvků např. v čp. 2900 je napsána pouze RAL modrá
5007.
Máme jako směrodatnou brát „výzvu“ nebo „výpis prvků“?
Dotaz č. 2 – Meziskelní lišty
Ve výzvě je uveden požadavek na šířku meziskelní lišty 26mm? Můžeme použít jinou šířku
meziskelních lišt, za předpokladu že dodržíme celkové Uw oken?
Dotaz č. 3 – Recyklovaný plast
Z pohledu výrobců oken je požadavek na „okna nebudou z recyklovaného plastu“ diskriminační. Zdá
se nám, že se jedná o rozpor se zákonem o veřejných zakázkách.
Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:
Odpověď č. 1:
Pokud je uvedena u okna barva (modrá či červená) – barva bude vždy pouze z vnější strany okna
(exteriér). Vnitřní strana u všech oken bude bílá (interiér).
Odpověď č. 2:
Šířku meziskelních lišt (příček) je třeba dodržet dle výpisů prvků vzhledem k tomu, že část oken je již
vyměněna.
Odpověď č. 3:
Původní zadávací podmínka ohledně profilu se ruší a recyklovaný plast bude tolerován.
Lhůta pro podání nabídek:
Vzhledem k výše doplněným informacím se mění lhůta pro podání nabídek do 14. 06. 2021 do 9.00
hod.
Ing. Ctirad Pokorný
vedoucí odboru RISM
a pověřený RM
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