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DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodatečná informace č. 3, vysvětlení zadávací dokumentace
k veřejné zakázce

ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
Vyhlašovatel a realizátor zadávacího řízení
Město Hodonín
Zastoupené:
Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Sídlo:
Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 / Česká republika
IČO:
00284891
DIČ:
CZ699001303
Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:
Bc. Marcel Džuba / telefon: +420 518 316 326, e-mail: dzuba.marcel@muhodonin.cz
Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:
MgA. Petr Drábek / telefon: +420 518 316 338, e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Informace o zadávacím řízení
Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení (dále jen „veřejná zakázka“).
Název veřejné zakázky: Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů ZŠ U Červených domků v Hodoníně
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: Z2022-031836
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Otevřené řízení
Použité zkratky:
ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení dodavatelé,
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací
dokumentace (viz níže).
1) DOTAZY DODAVATELE:
Dotazy dodavatele ze dne 26. 08. 2022
Prosím o zodpovězení dotazů týkajících se veřejné soutěže:
a) Bude poskytnuto PBŘ s vyznačenými jednotlivými požárními úseky, cestami? Má to vliv na nacenění VZT.
b) Jsou u některých částí/tříd požadavky na hlukové znečistění? Bude třeba udělat hlukovou studii? Má být cena
za hlukovou studii zahrnuta do nacenění?
2) DODATEČNÁ INFORMACE č. 3 ZD:
K dotazům dodavatele ze dne 26. 08. 2022
a) Podle vypracovaného požárně bezpečnostního řešení není stavba dělená na požární úseky, únikové cesty
apod. PBŘ je uvedeno v projektové dokumentaci pro provedení stavby.
b) Hluková studie se provádí na objednávku a standardně nebývá součástí projektové dokumentace. Hluková
studie se zpracovává v případě, že tuto požaduje krajská hygienická stanice. Příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví ve stanovisku pro vydání stavebního povolení nepožadoval předložení hlukové studie.
VZT je navržena tak, aby hlukové poměry ve třídách i ve venkovním prostředí odpovídaly platné hlukové
legislativě dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění 217/2016 Sb.
Při zpracování nabídky je dodavatel (účastník) povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.
Dodatečná informace č. 3 Zadávací dokumentace byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele
a na www stránkách města Hodonín.
https://profily.proebiz.com/profile/00284891
http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044
V Hodoníně, dne 31. 08. 2022
MgA. Petr Drábek
Odbor právní a majetku
Administrace veřejných zakázek
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