Věc: Dodatečné informace zadavatele k veřejným zakázkám – č.3
Na základě dotazů na dodatečné informace ohledně položek v rozpočtech uvádíme níže doplnění, které
navazuje na rozpočty (viz. uveřejnění v Sekci veřejné zakázky na www.tloskov.eu).

Centrum Tloskov – rekonstrukce objektu farmy Skalka (č.p. 19).
1. Rozpočet schodiště
P.č. I Doplněn poplatek za skládku - doplněna položka č. 3. Poplatek za skládku 6,47 m3
P.č. II. Přesun hmot, odvoz suti, poplatek za skládku - není uvažováno
P.č. III a IV - Přesun hmot HSV - doplněno
P.č. V. Přesun hmot, montáž lešení - Lešení trubkové je obsaženo v položce V. Ostatní konstrukce,
přesun hmot u lešení se neoceňuje.
P.č.VI. Impregnace, lakování- doplněno impregnace proti hnilobě a plísni R-pol. 1,1 m3
Lakování - je součástí zámečnických a truhl.kcí
P.č. VII. Háky, objímky, kotlíky
V jednotkové ceně 76453-1403 Žlaby podokapní - je obsažena cena háků, čel
V jednotkové ceně 76453-8402 Svody - obsahuje ceny objímek vč. odskoků
Kotlíky - doplněno v pol. 76453-1444 - ks 1
2. Rozpočet dům
1) D+M zařizovací předměty - doplněno
2) Doplněna 1ks vnitřní jednotka vytápění
3) Venkovní a terénní úpravy spojené s pracemi v exteriéru - nejsou součástí PD
4) Tonáž odpadu - opraveno v dodat. informacích č. 2, doplněna položka Poplatek za skládku
5) Zemní práce pro ZTI rozvody - doplněno
6) Lakování - jsou součástí klempířských i truhlářských výrobků
7) Kování, zámky - započíst do dodávek dveří
8) UPOZORNĚNÍ - objekt č. 19 Konstrukce truhlářské XVIII. položka č. 3 Dodávka oken plastových
dvoudíl. s lunetou 1500/2050 ks 2 - Požární odolnost viz. POBŘ

Rekonstrukce rodinného domu č.p. 15, Tloskov
1)
2)
3)
4)
5)
6)

D+M zařizovací předměty – doplněno
Venkovní a terénní úpravy spojené s pracemi v exteriéru - nejsou součástí PD
Tonáž odpadu - opraveno v dodat. informacích č. 2, doplněna položka Poplatek za skládku
Chybí zemní práce pro ZTI rozvody - doplněno
Lakování - jsou součástí klempířských i truhlářských výrobků
Kování, zámky - započíst do dodávek dveří

(Poznámka : Rozpočty - žlutě označené řádky jsou změny viz. dodatečné informace č. 1 a 2 a červeně označené řádky
jsou změny viz dodat. informace č. 3)

Zadavatel vzhledem k předchozím úpravám zadávacích podmínek v rámci dodatečných informací č.1,2,3
rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nově stanovuje takto:
Lhůta pro podání nabídek je dne 11.7.2016 ve 9:00 hodin.
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