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                                                                                   Všem zájemcům o veřejnou zakázku 
 
                                                                                    V Brně dne 12.9.2022 
 
 
8888-22-03 Stavební úpravy „zázemí pro účely bádání“ 
 
Zadavatel sděluje všem dodavatelům: 
 
Věc: Dodatečné informace č.4 k veřejné zakázce malého rozsahu: 
 
Zadavatel odpovídá na dotazy: 
 
Dotaz č.1 – Veškeré bourací a demontážní práce vč. likvidace sutí. V poskytnutém soupisu prací se 
tyto práce nevyskytují, proto nevíme, zda si provede investor sám. Jelikož jsou ale v popisu stavby, 
tak žádáme o doplnění do spd. 
Dotaz č.2 – V tesařských konstrukcích je pouze mtž+dod konstrukce střechy. Chybí bednění střechy, 
chemické ošetření řeziva, spojovací prostředky a ukotvení. Žádáme o doplnění. Bude opravdu použito 
KVH řeziva? Z exteriéru bude pohledové, nebo nějaké obložení a nátěr? Nehledě že ve 
stavebním řezu je zakreslen spíše dřevěný vazník. 
Dotaz č.3 – Komín – v spd chybí položky na dozdění,  průduch a úpravy komínu. 
Dotaz č.4 – Bude požadavek použití prvků (např. Isokorb) k přerušení tep. mostu u balkonu? Nebo 
s nimi nemáme uvažovat. Co jiného si představit u položky konstrukce balkonu (v pd kresleno se 
stropní deskou)? V spd chybí i zábradlí pro balkon. Jaká bude izolace a povrch balkonu? 
Dotaz č.5 – V spd chybí klempířské prvky a to žlab a lemování střechy. 
Dotaz č.6 – V spd u položky fasády je KZS zakončen stěrkou s výztužnou tkaninou. RTS toto chápe jako 
lepidlo/tmel, proto v spd chybí finální silikonová stěrka. Žádáme o doplnění spd. Nebude sokl z jiného 
materiálu? 
Dotaz č.7 -  U tepelné izolace je také položka pouze pro podlahy a materiál je EPS, ale v pd je všude 
minerální vlna. Nehledě že je v této položce zahrnuta i TI stropu. 
Dotaz č.8 – U plastových dveří a oken chybí v spd okenní pásky a parapety. Mají se tedy ocenit 
k oknům? 
Bod 9. 
Chtělo by to provést celkovou revizi poskytnutého soupisu prací, i když se jedná o malý objekt a 
jelikož bychom neměli spd upravovat sami, měl by veškeré změny dělat zadavatel. Pro ZŘ je závazný 
soupis prací a dodávek, proto veškeré nedostatky spd jdou pak na vrub investora. 
 
Odpovědi zadavatele: 
 
Dotaz č.1 – položkový rozpočet z 12.9.2022 + položkový rozpočet profesantů viz. příloha 
Dotaz č.2 - Jedná se o příhradový vazník z KVH hranolů, může být nahrazen za příhradový vazník z 
jiného dřevěného materiálu  

78 vlastní 
Hranol konstrukční masivní KVH NSi 
60x100 mm l=5 m, NSi - nepohledový, 
SM, kvalita S10, vlhkost 15% 

m3 4,70000   
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Dotaz č.3– položkový rozpočet z 12.9.2022 + položkový rozpočet profesantů viz. příloha 
Dotaz č.4– položkový rozpočet z 12.9.2022 + položkový rozpočet profesantů viz. příloha 
Dotaz č.5– položkový rozpočet z 12.9.2022 + položkový rozpočet profesantů viz. příloha 
Dotaz č.6 -  Silikonová stěrka - fasádní barva součást položky, sokl bude pouze jiného odstínu barvy 
Dotaz č.7– položkový rozpočet z 12.9.2022 + položkový rozpočet profesantů viz. příloha 
Dotaz č.8 - Ano 
Bod č.9– položkový rozpočet z 12.9.2022 + položkový rozpočet profesantů viz. příloha 
 
Technické dotazy týkající se projektu a rozpočtu zodpoví Ing. Radek Hakl, Radek.Hakl@email.cz, 
mob.: 737 937 472 
 
Lhůta pro podání nabídek zůstává v termínu do 16.9.2022 do 12.00 hod.  

Ostatní podmínky VZMR zůstávají v platnosti. 

 

 
S pozdravem 
 
Doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA     
Ředitel 
 
Věra Pospíšilová 
technik 
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