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                                                                                   Všem zájemcům o veřejnou zakázku 
 
                                                                                    V Brně dne 16.8.2022 
 
 
8888-22-03 Stavební úpravy „zázemí pro účely bádání“ 
 
Zadavatel sděluje všem dodavatelům: 
 
Věc: Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce malého rozsahu: 
 
Zadavatel odpovídá na dotazy: 
 
Dotazy: 
 

1. Dostal jsem se na Vaši poptávku až dnes a již není platný odkaz ke stažení PD. Mohla 
by jste mi tedy poslat odkaz PD přes uschovnu znovu.  

2. V soupise prací bychom potom potřebovali více objasnit popř. rozpoložkovat tyto 
položky: 

43 vlastní Plastové výplně otvorů, zasklení izolační dvojsklo kpl 1,00000 
106 786-vlastní  D+M exteriérová žaluze m2 11,50000 
107 A0ON2  vlastní Vytápění + zdroj tepla Soubor 1,00000 
108 A0ON2  vlastní Vzduchotechnika Soubor 1,00000 
109 A0ON2  vlastní Elektroinstalace Soubor 1,00000 
110 A0ON2  vlastní Vodovod, kanalizace, zařiz. předměty  Soubor 1,00000 

 
Dále prosím objasnění: 

3. V popisu prací ZD je KZS tl. 150 mm, ale v soupise prací je tl. 260 mm. Co platí? 
41 622319142RV1 Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 260 mm, 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 
m2 147,58000 

 
4. Opravdu požadujete dveře výšky 210 cm? Tyto jsou 2x dražší než standart výšky 197 

cm. 
84 vlastní D+M Dveře CPL, oblož. Zárubeň š. 700-900 mm, výška 

2100 mm klika, zámek, bez prahu  
kpl 4,00000 

 
5. Co se stane pokud nám cenová nabídka překročí 2,1 mil. Kč vč. DPH. V ZD se pouze 

píše že nesmí být tato cena překročena. 
 
 
 
Odpovědi zadavatele: 
 
1. Posílám znovu odkaz, bude přiložen i v průvodním mailu 
www.uschovna.cz/zasilka/BITI4SRYS59JDW8G-69A  

http://www.uschovna.cz/zasilka/BITI4SRYS59JDW8G-69A
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2. 
43.. plastové výplně otvorů 
1,0x1,1m - 1ks 
0,8x1,1m - 2ks 
1,0x2,05m - 2ks 
(1,4x1,1+1,0x2,05m) - balkónová sestava - 4 ks 
106.. exteriérové žaluzie  
12,2mb (rozměr šířka čistých otvorů oken), nutno uvažovat přesah dle technologie výrobce  
107 vytápění + zdroj tepla  
elektrický kotel 15 kw, včetně ohřevu vody  
deskové radiátory pod okny 
700x600mm tl. 100mm - 1 ks 
1100x600mm tl. 100mm - 4 ks 
600x600mm, tl. 100mm - 2 ks 
108 VZT 
Ventilátor do koupelny (stropní) s časovým doběhem - 2 ks  
digestoř do kuchyně - 1 ks 
109 Elektroinstalace 
Elektrický rozvaděč standard jednosazbový  
Venkovní svítidla (nástěnné) IP44 - 13 ks 
Jednopólový vypínač standard bílý Tango - 11ks 
Dvoupólový vypínač standard bílý Tango - 10 ks 
Zásuvka standard bílá Tango, jedna zdířka - 37 ks 
Svítidla standard klasika místnosti - 8ks 
Ledkové bodové svítidla standard - 9 ks 
Zářivka kuchyně š. 600mm - 1 ks 
Elektrické rozvody (kabely a jejich délky dle přiložené PD, D.1.4 Půdorys elektroinstalace) 
( v mailu přikládám v pdf. 02.ZTI jednotlivé půdorysy) 
110 kanalizace, vodovod zařizovací předměty 
- viz D.1.4 výkresy podlaží - vodovod a kanlizace 
sprchový kout 800mm s vaničkou akrylát 
umyvadlo standard 600mm 
toaleta standard / případně geberit (alcaplast)  
dřez s odkapávačem 600-800mm 
 
3. 
41 Fasáda 
Zateplení polystyren fasádní EPS tl. 150mm (nikoliv 260mm)  
 
4. 
84 dveře  
standard výšky 197cm  
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5. 
Zadavatel upravuje druhý odstavec Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: na 
straně 8z10 
 
- Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená dodavatelem za celý předmět plnění veřejné 
zakázky v Kč bez DPH, která zahrnuje v cenách jednotlivých položek veškeré související 
náklady spojené s realizací předmětu plnění podle odst. „Předpokládaná hodnota zakázky 
nesmí překročit hodnotu 2 100 000,00 vč. DPH. 
 
na 
 
- Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená dodavatelem za celý předmět plnění veřejné 
zakázky v Kč bez DPH, která zahrnuje v cenách jednotlivých položek veškeré související 
náklady spojené s realizací předmětu plnění. 
 
Ostatní podmínky VZMR zůstávají v platnosti 
 
 
S pozdravem 
 
Doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA     
Ředitel 
 
Věra Pospíšilová 
technik 
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