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k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu : u'stalove'ním 5 o áton" č' I37l2oo6Sb., zákona oveřejných zakázkách', ve znění pozdějších oř:9li:dj*re :ei' 'Jr.on,,) a távazných pokynů prožadatele a .přljemce podpory v.opŽp 1áate ;én ,,íilutooi.í,é potyn/1. --Veřejná zakázka na stavebnipráce, .aááráná mimoiázim;6.;' Tam kde dodatečná informaceodkazuje na ustanovení zákona,je myšleno obdobně'

,,Energetické úspory pro budovu družiny zš Lutín..

obec Lutín
ní203,7B3 49 Lutíň

00299189
Daňové identifikační číslo c200299189

AltoÚ Bábek, starosta obcé

iWWAL consultinq, s.r.o.
161,767 01, Kroměříž

29238935
. Jaroslav Fránek, iednatel
. Barbora Kolouchová

+ 420 776 355 335

Adresa pro doručování: IWWAL consulting, s.r,o., Hulíns ká l7gg, 767 oI Kroměříž

II. Dodatečná informace č. 1
Dle ustanovení $ +9 odst. 1 byla uchazečem podána žádost o dodatečné informace, a to:- mailem ze dne 22' 5.2074 ve znění

1) 
Í:iÍn:..:::. 

o doplnění ýpisu oken a dveří (PSV), které nejsou součástí projektové

odpověd't)
PSV tedy přidružená stavební výroba _ elektro, voda, plyn, kanalizace se zateplení neýká' Nenísouiástí předmětu veřejné zakázky, a proto neni ůueááno bi'o:ár.toue dokumentaci.

Výpis oken a dveřítvoří přílohu č. t této dodatečné ínformace'

- dotazy vzešlé z prohlídky místa plnění

2) Vhodné určit barevnost fasády _ dle vzorkovnice - grafické rozmístění

odpověd'2)
Kombinace barev Losos a oliva s tím, že větší plochu bude pokýat barva Losos'

3) Prosíme o zvážení způsobu zateplení sklepníčástÍ vně, namísto zevnitř, dle našich úvah tomunic nebrání.
Komplikace:
tep. Mosý, kolize in. Sítí (rozvody vody, tepla....)
zýšení vlhkosti
nepřijatelné zvyšová ní teploý

odoověd's)
S tímto záměrem byla podána i žádost o dotaci. Zadavatel nebude měnit.



? :',ili^" i ::::JJJ |l-*! ilxlí:i: :,:". ","^., l 
|,j".j.,.,..o"

4) okna 1. NP, 2. NP _ sociální zaYízení _ nepočítá s podhledem.

odDověd'4)
V PD je navrženo okno, jehož horníčást je pevná (nelze otevřít), bude se otvírat pouze spodníčást.

5) DemontáŽ a montáž vstupního přístřešku _ není v rozpočtu - dojde ke kolizi.

odpověd'5)
V závislosti na kotvení polykarbonátového při9!rŤ!u, by vznikl stejný tepelný most při kotvení

Írxt:f'' 
obvodové stěny, z tohoto důvodu přístřeše'k n'"ouoá ouňontouán, b";;; ;'oblepí tepelnou

6) Nákladní rampa - vstup do kuchyně _ nájezd zboží _ opatření proti nárazům - úprava.

odpověd'6)
Na silíkonovou omítku bude opatřen zpevňující nátěr do ýšky 1,3 metrů (plocha 15m2).

Na základě ustanovení $ 40 odst. 3 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.V souvislosti s prodloužením lhůý se mění následující ustanovóní zadáiacíooŘu'"ňtu.u,

Lhůta pro doručení nabídek kontr one róJ' zor+ v ts:00 hod.

Nabídka musí b'ýt doručena na doručovací adresu zástupce zadavatele.

Nabítcku může zájemce doručit po celou dobu lhůý pro podání nabí.cek vždy vpracovních dnechv době mezi 8:o0 - 14:o0 hod'
Posledníden lhůý budou nabítcky přijímány do 13:o0 hodín.

Uchazeč podá nabídku v souladu s ustanovením'$ 69 zákona'
9tevírání obálek
obálky budou otevíány dne 10. 6' 2074 v 13:00 hod. na doručovacíadrese zástupce zadavatele.

Příloha č. 1 Výpis oken a dveři

V Lutíně dne 28. 5' 2at4
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