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Upřesnění zadávací dokumentace „Vybudování multifunkčního hřiště a sociálního zázemí
v obci Oborná“
Po konzultaci s projektantem zadavatel upravuje zadávací dokumentaci - slepý položkový
rozpočet „Novostavba veřejného WC - volnočasový areál Oborná“ a položkový rozpočet
Multifunkční hřiště Skalka Oborná:
SO 01 Novostavba WC:
 Pol. č.11 – pokud se jedná o položku s vazbou na pol. č.10 tak je nadbytečná, protože
pol. č.10 je vč. materiálu - opraveno odstraněním položky
 Schází dodávka a montáž překladů nad dveře - do oddílu č. 41 doplněny 2x NOP
 Pol. č.55 a 56 – montáž vázaných konstrukcí krovů musí být správně na běžné metry,
nikoliv na m3 - výměra byla opravena
 Pol. č. 64,65 háky a čela žlabů jsou součástí pol. č.68 takže tyto položky jsou navíc celý oddíl 764 - klempířské práce byl upraven
 Pol. č.67 – jde pouze o dodávku kotlíku, chybí montáž ( 76425-9613 – je komplet) doplněna položka montáže pro kotlík (viz bod výše)
 V tomto oddíle zcela chybí závětrné lišty ze tří stran objektu - položky byly doplněny v
rámci oddílu 764
 Zcela chybí pojistná hydroizolační folie pod krytinou – viz řez - doplněna do oddílu
712
 V oddíle 766 chybí montáž dveřních prahů - práh byl součástí položky (viz výkaz
výměr). Dveře opatřeny popisem vč. montáže prahu.
 V oddíle 771 chybí řezání dlažby pro soklíky a penetrace podkladu - doplněna položka
do oddílu 771
Opravený slepý položkový rozpočet zasíláme v příloze.

IČO: 00846520
Bankovní spojení: ČS 1855831349/0800

Úřední hodiny: Po a St
08:00 – 16:00
Út, Čt, Pá 08:00 – 12:00

Multifunkční hřiště Skalka Oborná
 vypouští se položka odvodnění hřiště, nabídku předložit bez této položky
Ostatní znění zadávací dokumentace zůstává v platnosti.
Tato změna zadávacích podmínek bude zveřejněna na profilu zadavatele. Zadavatel lhůtu pro
podání nabídek neprodlužuje.
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