Dobrý den,
níže zasílám dopovědi na dotazy:
1) Ve výkresech bouracích prací jsou u komínů poznámky „stávající komíny oklepat na čisté zdivo“. Tyto
práce nejsou zahrnuty ve Výkazu výměr.
ad1) pro oklepání omítek komínového zdiva byla vytvořena nová položka číslo 94 v novém díle 97 o
výměře 5 m2, zároveň byly aktualizovány položky číslo 12,13,14 a 17 v Díle 97 Přesun sutě

2) Ve výkrese Půdorys střechy- nový stav je poznámka č.2 „ perlinka+lepidlo+finální silikónová omítka“.
Tyto práce nejsou zahrnuty ve Výkazu výměr.
ad2) pro nové omítky dle POZN. 2 jsou určeny položky číslo 2,3 v díle 6, nově byla do toho dílu doplněna
položka č.93 - tenkovrstvá silikonová omítka o výměře 5 m2

3) Ve Výkazu výměr pol. č. 86 „Hromosvod – demontáž+ výměna poškozené nadzemní části při opravě vč.
revize“.
ad3) rozsah položky č.86 nelze blíže specifikovat, přesný rozsah bude určen až při realizaci, uchazeči
ocení rozpočtovanou paušální cenu 50 000 Kč za 1 kpl

4)
Ve Výkazu výměr pol. č. 31 „řezivo jehličnaté latě střešní“. Dle našich profesních znalostí a
zkušeností je osová vzdálenost těchto latí 600mm nedostačující. Tím se navýší množství materiálu těchto
latí.
ad4) na základě prověření rozteče dle technického listu pro falcované střešní krytiny byla v Díle 762
zrušena pol.č.30 – latování do osové vzdálenosti 600 mm, nově byla vytvořena položka číslo 95 – montáž
latování do osové vzdálenosti 360 mm, výměra položky číslo 31 – řezivo jehličnaté byla upravena ve vazbě
na pol.č.95

5)

Ve Výkazu výměr pol. č. 92 „Demontáž střešního budníku pro holuby“.

ad5) demontáž střešního budníku pro holuby dle pol.č.92 -Jedná se o demontáž dřevěné kce tvořenou z
hranolu do 80/80mm, boční laťování ,mřížek, shora bednění a oplechování,rozměr cca 1500x1500mm,
v.1000mm - viz přiložené foto, podrobně nebylo rozpočtováno, uchazeč ocení rozpočtovanou
paušální cenu 10 000 Kč za kpl

6)

Ve Výkazu výměr pol. č. 87 „Demontáž stávajících lapačů…“.

ad6) demontáž stávajících lapačů vč. dopojení dle pol.č.87 – jedná se o dopojení 3 kusů, MJ položky
byla opravena na kus místo kpl,

