Záznam z prohlídky místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem Oprava podlah a pokládka koberců na OI Ústí nad Labem
konané dne 04. 11. 2020, 11:00 hod., na adrese Výstupní 508/9, 400 07
Ústí nad Labem
ČIŽP/RDT/2020/931
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu se uskutečnila v souladu
s bodem č. 16 Výzvy a zadávacích podmínek (dále jen „prohlídka místa plnění“).
Prohlídky místa plnění se zúčastnili zástupci zadavatele a zástupci dodavatelů, uvedení
v prezenční listině, která tvoří součást dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu.
Rozhodl-li se některý z dodavatelů pro neúčast na prohlídce místa plnění, nemůže
na základě této skutečnosti namítat znevýhodnění ve výběrovém řízení.
Během prohlídky místa plnění, byly vzneseny účastníky níže uvedené dotazy, na které byly
zástupcem zadavatele uvedeny níže uvedené odpovědi.

Dotazy účastníků prohlídky místa plnění:

Odpovědi:

V zadání VZMR a specifikaci nebylo oznámení o

Jelikož se jedná o 18 samostatných úseků,

souběhu malování a nutnost součinnosti s malíři při

půjde pouze o součinnost dle harmonogramu,

vyklízení kanceláří a manipulace s nábytkem.

který bude schválen oběma řemesly.

Vámi požadované vpichované koberce nejsou jako

Vpichované koberce s gramáží 1040g/m2,

podlahová krytina vhodná/určená pro kancelářské

jsou ideální pro instalaci v prostorách s

provozy (antistatika, kolečka, otěr), chodby a únikové

vysokým provozem nebo tam, kde se

cesty (reakce na oheň)

používají kolečkové židle. Konkrétně se jedná
především o školy, administrativní prostory,
kanceláře

nebo

prodejní

prostory.

Své

uplatnění však najde i u bytových prostor,
zejména do místností, kde je podlaha
vystavena hrubšímu zatížení.
Pro

realizaci

doporučujeme

kobercové

čtverce

všívané smyčkové vysoce zátěžové, a to vzhledem
k charakteru

místností,

množství

nábytku,

Zadavatel umožňuje dodávku kobercových
čtverců.

málo

úložných prostor, potřebné zátěži na malém prostoru
a možnosti/potřeby pozdější výměny
Ve specifikaci není montáž koberce na schody (včetně

Ve specifikaci tato položka není uvedena,

oblouků) + schodové hrany

v celkových výměrách je rozdíl koberce
v ploše a zbytku, který čítá cca 96 m2, na
schodiště a podestu.

Vzhledem k množství nábytku a nedostatečného

Jelikož se jedná o 18 samostatných úseků,

prostoru k manipulaci s ním je nutné rozdělení

není nutné rozdělení zakázky na více etap,

zakázky na více etap, a to i vzhledem k malířským

nutné je před nástupem na dílo sloučení

pracím

harmonogramu za jednotlivá řemesla.

Vzhledem k nutnosti realizace na několik etap a

Zadavatel uvádí, že nelze prodlužovat termín

dvěma řemeslům – termín dokončení (15.12.2020)

dokončení (15.12.2020), který je uvedený

uvedený v zadávací dokumentaci bude muset být

v zadávacích podmínkách.

upraven dle potřeb řemesel
K provedení

výpočtu

a

stanovení

postupu

(harmonogramu) prací nutno mít k dispozici výkres

Výkresovou dokumentaci zadavatel poskytuje
všem účastníkům v příloze tohoto Záznamu.

(půdorys) dotčených prostor s výměry jednotlivých
místností
Ve vstupech do místností jsou instalovány prahy –

Zadavatel uvádí, že prahy a přechodové lišty

specifikovat, zda budou ponechány, repasovány nebo

nejsou předmětem veřejné zakázky.

měněny
V některých vstupech jsou ještě ocelové vzpěry mezi

Zadavatel uvádí, že prahy a přechodové lišty

zárubněmi, bude nutno demontovat/vyříznout pro

nejsou předmětem veřejné zakázky, u těchto

osazení přechodovou lištou/prahem.

zárubní

bude

koberec

podsunut

pod

montážní pás.

Tento záznam bude po ukončení prohlídky místa plnění uveřejněn způsobem, kterým byly
poskytnuty zadávací podmínky.
Konec prohlídky místa plnění veřejné zakázky v 11:30 hodin.
V Ústí nad Labem dne 04. 11. 2020

