Mateřská škola Jílové, okres Děčín,
příspěvková organizace
Průběžná 299, 407 01 Jílové
IČ : 72744014, telefon +420 775 867 078, email: reditel@msjilovedc.cz

Vysvětlení číslo 1
Název zakázky:

„Výměna oken a dveří pláště budovy MŠ
Za Koupalištěm, Jílové“

Číslo veřejné zakázky:

MŠ 1/2020

Na základě upozornění od uchazečů v rámci zodpovídání dotazů v průběhu
uskutečněné prohlídky místa budoucího plnění veřejné zakázky, upřesňujeme
zadávací dokumentaci zveřejněním tohoto Vysvětlení číslo 1.
1/ Upřesňuje se text v dokumentu Výzva k podání nabídky a prokázání splnění
kvalifikace, text:
5. Specifikace zakázky
Zadavatel požaduje v rámci plnění zakázky dodávku a provedení celkové výměny oken a dveří pláště komplexu
budov MŠ Za Koupalištěm, ul. Za Koupalištěm č. p. 312, Jílové. Specifikace požadované dodávky všech
výplní a rozsah prací díla jsou stanoveny Technickou zprávou (Příloha číslo 3) této zadávací dokumentace.
Technická zpráva stanoví minimální izolační požadavky a další parametry výplní, tvary, rozměry a počty
jednotlivých oken a dveří k dodání a instalaci. Zadavatel požaduje dodat rámy a křídla oken v provedení plast.
Rámy a křídla dveří pláště (pozice 4, 6, 7 Technické zprávy), určené k montáži komponentů: elektrický otevírač,
dveřní samo-zavírač s aretací, paniková klika koule - elektro požaduje zadavatel dodat v provedení hliník.
Ostatní dveře požaduje zadavatel dodat v provedení plast v kvalitě s odpovídajícími výztužemi. Všechny
parametry viz Technická zpráva (Příloha číslo 3). Koordinace termínu určeného k provedení díla je upřesněna
v bodu 3. této výzvy k podání nabídky.

se mění na:
5. Specifikace zakázky
Zadavatel požaduje v rámci plnění zakázky dodávku a provedení celkové výměny oken a
dveří pláště komplexu budov MŠ Za Koupalištěm, ul. Za Koupalištěm č. p. 312, Jílové.
Specifikace požadované dodávky všech výplní a rozsah prací díla jsou stanoveny Technickou
zprávou (Příloha číslo 3) této zadávací dokumentace. Technická zpráva stanoví minimální
izolační požadavky a další parametry výplní, tvary, rozměry a počty jednotlivých oken a dveří
k dodání a instalaci. Zadavatel požaduje dodat rámy a křídla oken v provedení plast.
Rámy a křídla dveří pláště (pozice 6 a 7 Technické zprávy), určené k montáži
komponentů: elektrický otevírač, dveřní samo-zavírač s aretací, paniková klika koule elektro požaduje zadavatel dodat v provedení hliník. Ostatní dveře požaduje zadavatel
dodat v provedení plast v kvalitě s odpovídajícími výztužemi. Všechny parametry viz
Technická zpráva (Příloha číslo 3). Koordinace termínu určeného k provedení díla je
upřesněna v bodu 3. této výzvy k podání nabídky.

2/ Technická zpráva, ( Příloha č. 3) , se doplňuje o níže uvedené informace k jednotlivým
pozicím :
Pozice 4: dveře, materiál plast, konec spojovací chodby, severní pavilon objektu,
otevírání ven!
Pozice 6: materiál hliník, otevírání ven!
Pozice 7: materiál hliník, otevírání ven!
Pozice 33: Pozn.: kuchyň

V Jílovém dne 20. 3. 2020

Helena Říhová
ředitelka Mateřské školy Jílové, okres Děčín

