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Dodatečné informace č. 2 – odpovědi na dotazy zaslané v rámci zakázky 
malého rozsahu 

 
„Školní družina v objektu č.p. 692 ul. Školní ve Frýdlantu“ 

 

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,  
v souladu s bodem 15.1. zadávací dokumentace Vám zasíláme odpovědi na dotazy, které byly 
v rámci této zakázky malého rozsahu doposud vzneseny. Na zaslané dotazy zadavatel odpověděl 
následně:  

Dotaz č. 1:  
Prosím pana projektanta, aby se podíval na VV, textovou dokumentaci a výkres R2,2. Přívod NN má 
všude v cyky 5x10. 
V odpovědi na dotaz č.5 hovoří o kabelu cyky 4x10. To je podstatný rozdíl. Od této skutečnosti se dále 
odvíjí bod rozdělení soustavy, typ přepěťové ochrany. Ve výkresové dokumentaci rozváděče R2.2 je 
jednoznačně stanovena soustava TN-S, tudíž kabel 4x10 a rozdělení soustavy v R2.2 je s výkresovou 
dokumentací naprosto v rozporu. 

Odpověď: 
Správně má být uveden kabel CYKY 5x10 mm2, tedy bod rozpojení mezi soustavu TNC a TNS je v 
napojovacím rozvaděči. 
Ve VV není uvedena 1x přepěťová ochrana typu B+C pro N. Doplňte ji prosím. 

Dotaz č. 2:  
Požárně technická zpráva je pro obor elektro  není podstatná?   
Odpověď na otázku č.3 zní - Dle požární zprávy.....   
Strana 13 TZ, Protipožární opatření - viz.požární zpráva... Rozmístění tabulek a únikové směry. 

Odpověď: 
Tak jak byla pochopena otázka, řeší se v PD umístění únikových svítidel s piktogramy ve směru úniku 
a pro případ výpadku energie jsou v určených svítidlech umístěny invertory, které zajistí chod svítidla 
(nebo jeho části) a slouží jako protipanikové a k nasvícení 2 lx . 
V PD a VV je vše zahrnuto. 
 

Dotaz č. 3:  
2P+PE je označení pro řazení  zásuvek a vidlic. Prosím o specifikaci o jakou zásuvku či vidlici jde 
(zapuštěná, vestavná, průmyslová, vrchní montáž, spojovací ...)? V PD tento vývod ani není 
zakreslen. 
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Odpověď: 
Zásuvky podle ceníků ( CROSS, C21M ) jsou označeny zásuvky 230V/16A, tak jak jsou označeny.  
V místnostech 212, 213, 214, 220 - jsou tyto zakresleny 
Způsob instalace je zřejmý z výkresů. Tedy standardní uložení veškeré instalace pod omítku. 
V PD a VV je vše zahrnuto. 
 

Dotaz č. 4:  
V dokumentaci i v odpovědi na dotaz č.1 je požadováno nouzové svítidlo o výkonu 22W. Dle VV je 
18W. Který výkon je správný? V PD je 7ks těchto svítidel, ve VV pouze 6ks. Který počet je správný? 

Odpověď: 
Vzhledem k nemožnosti určit přesný typ (i přes uvedený rozpor v příkonu svítidla), nelze jednoznačně 
lpět na výkonu. Správný počet svítidel je 7 ks. Použijte svítidla v rozsahu 18-22 W / 1 hod. 
 

Dotaz č. 5:  
Ve VV chyba, položka 063, montáž svítidel 3 zdroje, pouze 6ks, Přitom svítidel je 8Ks. 

Odpověď: 
V rozpočtu je chybně uvedený počet svítidel (byť rozpor) 3x18W 6 kusů. Má být správně 8 ks. 
Naopak svítidla 4x18W je chybně uvedeno 8 kusů - má být 6 ks 
Jediný objektivní způsob kontroly správné realizace, je kontrolní měření intenzity osvětlení na závěr 
před předáním zakázky - viz položky č.72  ve výkazu výměr. 
 

Dotaz č. 6:  
pol.766.SD.0 M+D plastové okno dle popisu v PD ozn.01 -  dle výrobce plastových výplní nelze vyrobit  
v tomto rozměru jako jednokřídlové, ale jako dvoukřídlové. Má se tato položka ocenit jako okno 
dvoukřídlové? 

Odpověď: 
Okno O.1 může být oceněno i jako dvoukřídlové- viz. příloha těchto dodatečných informací. 
 
 
Tyto dodatečné informace zasíláme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací 
dokumentace do 17.8.2016, nebo kterým byla zadávací dokumentace do tohoto termínu 
poskytnuta. Zájemcům, kteří obdrží zadávací dokumentaci po tomto datu, budou dodatečné 
informace předány spolu se zadávací dokumentací.  

  
 

.....................................……….. 
Petra Pýchová, DiS. 
projektový manažer 

Compet Consult s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
DPS  var. okno O.1 17 08 2016 
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