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                                                                                          Datum zveřejnění      11.7.2014 
                                                                                          Evidenční číslo            24- 2014 

 

Dodatečné informace  č. 1 

Odpovědi na dotazy uchazečů 

 

 Výměna oken 

v objektech Obránců míru č.p.250,570,571,580                        

Železný Brod 

1. Základní   údaje  o zadavateli  

 

Název veřejné 

zakázky: 

Výměna oken – Obránců míru č.p. 250,570,571,580, 
Železný Brod 

Zadavatel: Bytový podnik města Železného Brodu 

Sídlo: Příčná 350, Železný Brod, 468 22 

IČ: IČ: 64669033 

Osoba oprávněná 
za zadavatele 
jednat:  

Miloš Havlík, ředitel Bytového podniku  

Kontaktní osoba: 

Miloš Havlík, tel: 602 142 580, m.havlik@zelbrod.cz 

Eva Hloušková, referent Bytového podniku – 

administrativa, tel.: 483 389 066, e.hlouskova@zelbrod.cz 
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2. Dodatečné informace – odpovědi na dotazy: 
 
 
1) 

Prosím o upřesnění  zadávací dokumentace  na akci ,,Výměna oken v objektech Obránců 
mírů č.p.250,570,571,580, Železný Brod“. V zadávací dokumentaci je požadavek na profi-
ly: stavební hloubka min.73mm  a U celého okna - 1,2 nebo menší. Ve výpisu prvků je 
uvedeno : stavební hloubka 70mm, a U okna – 1,1. Můžete prosím upřesnit které hodnoty 
jsou tedy závazné. 

Odpověď:  

Obecně: Technické vlastnosti výplní otvorů uvedené v zadávací dokumentaci jsou 

nadřazeny požadavkům ve výpisu prvků a výkazu výměr. Pokud je nesoulad mezi výpisem 

prvků vč. výkazu výměr a zadávací dokumentací, platí požadavky dle zadávací 

dokumentace. Požadavky na okna vycházejí z negativních zkušeností z obdobných 

staveb, kdy je následně nutné  řešit opravy oken jako je např. nedostatečná těsnost oken, 

stabilita profilů, nefunkčnost kování aj. Zadavatel technické vlastnosti stanovil z důvodu 

zajištění požadované vyšší kvality a na výše upřesněných minimálních technických 

parametrech trvá. 

Zadavatel požaduje ve výzvě profil se stavební hloubkou min. 73 mm a umožňuje 

uchazečům nabídnout profil s dorazovým těsněním. Předepsané parametry jsou chápány 

jako minimální, nic nebrání případnému uchazeči nabídnout výplně s lepšími parametry 

(např. větší stavební hloubkou). Zadavatel umožňuje nabídnout středové i dorazové 

těsnění dle uvážení uchazečů. Zadavatel požaduje, aby otvorové výplně splňovaly 

hodnotu součinitele prostupu tepla Uw ≤ 1,2 W/m2K. Platí údaj uvedený ve Výzvě 

k podání nabídky, přísnější požadavek Uw ≤ 1,1 W/m2K z tabulky prvků se ruší.  

Zadavatel upřesňuje požadavek na Uw vchodových dveří na min Uw≤ 1,7W/m2K. Dále 

zůstává požadavkem zadavatele Rw= 35 db. 

 

2) 

V zadávací dokumentaci je požadováno „Z důvodů svarové pevnosti rohů požaduje 
zadavatel provedení oken z nerecyklovaného profilu“. Prosíme o vysvětlení, co za-
davatel přesně požaduje pod pojmem „nerecyklovaný profil“.  

Veškeré dodávané výrobky musí splňovat statické i pevnostní požadavky, které jsou po-
tvrzeny na základě zkoušek ze státní zkušebny. Zkouškou prochází samozřejmě celý vý-
robek včetně svařovaných spojů. 

V „Podrobnějším technickém popisu oken“, který je součástí výpisu prvků i výkazů výměr 
není požadavek na „nerecyklovaný profil“.     
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Dále zadavatel požaduje po uchazeči řešení , které zajišťuje splnění požadavků zákona 
177/2006 Sb., vyhlášky 148/2011 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a 
ČSN 730450-2:2011 a současně je certifikováno podle zákona č. 22/1997 Sb. 
V zadavatelem zmiňovaných zákonech není definován požadavek na nerecyklovaný 
profil.    

Odpověď: 

Zadavatel trvá na požadavku, aby byly výplně otvorů vyrobeny z nerecyklovaného mate-
riálu (upřesněno   dle názvosloví dle ČSN EN 12608:2003). Na trhu je dostatečné množ-
ství výrobců oken, kteří mohou uvedenému požadavku vyhovět. 

 

 

V Železném Brodě 11.7.2014                 

 

 

             


