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Dodatečná informace č.2

Akce: Středisko ekologické výchovy Švagrov, technologie kuchyně

Dotaz č.1:
Řádek 2 v poznámkách uvádí, že veškeré použité spotřebiče musí být v energetické třídě A. 
Upozorňujeme na skutečnost, že u všech profesionálních zařízení od všech výrobců, neplatí 
energetické třídy, které jsou běžně používány u domáctnostních spotřebičů. Výrobci 
profesionálních zařízení z těchto důvodu nejsou povinni u svých zařízení uvádět energetickou 
třídu a proto ji neuvádí.

Odpověď:
Zadavatel ruší požadavek na energetickou třídu A uváděný v zadávací dokumentaci, 
technické zprávě i výkresové části PD u všech dodávaných zařízení.

Dotaz č.2:
Řádek 4 v poznámkách uvádí, že pracovní a odstavné plochy jsou tvořeny nerezovým 
plechem tl. 1,5mm, pod kterým jsou uchyceny nerezové výztuhy, přední hrady s rádiusem R 
16. Tyto požadavky na nerezový nábytek jsou požadovány velice výjimečně (1 :100)  z 
důvodu velmi výrazně zvýšené ceny nerezového nábytku. 
Trváte na tomto provedení nábytku a pokud ano, tak zda si správně vysvětlujeme, že výše 
uvedené parametry se týkají pouze pracovních desek mycích a pracovních stolů, nikoliv polic 
ve stolech a nástěnných polic. U skladových regálů  předpokládáme, že má být dle projektu 
na police použit materiál síly 1,5mm a  police jsou s běžným rádiusem do 2 mm, tzn. bez 
velkého rádiusu. 

Odpověď:
Pracovní a odstavné plochy budou vyrobeny dle specifikací (tl.plechu1,5mm s rádiusem R16 
s výztuhami, bez podlepení dřevotřískovými deskami) – uvedené se týká pouze pracovních 
desek mycích a pracovních stolů.
Police ve stolech, regály a nástěnné police budou provedeny z nerezového plechu tl.1,5mm s 
rádiusem do 2mm.



2 z 3

Dotaz č.3:
Mobilní výdejní stůl s vodní lázní na poz. 13 má mít dle projektové dokumentace hloubku 
600mm, s tím, že ovládání této výdejní lázně má být na delší straně. Pokud by měl být 
uvedený rozměr, tzn. hloubka 600mm, brána jako maximální, tak není možné uvedenou lázeň 
v této hloubce dodat. Všichni výrobci výdejních lázní totiž dělají tyto lázně o hloubce 
700mm. Důvod je velikost gastronádob - do výdejních lázní se dávají gastronádoby, které 
mají hloubku 530mm. Na kraj výdejní lázně a ovládání je potřeba počítat minimálně s 
navýšením hloubky o cca 150 až 200mm. Z tohoto důvodu tak uvažujeme, že bude dodána 
lázeň, která bude mít hloubku 700mm, nikoliv 600mm. Vzhledem k tomu, že v místě výdeje 
není příliš místa, dala by se situace částečně také vyřešit tím, že by byla dodána lázeň s 
ovládáním na kratší straně, čímž by mohlo dojít k úspoře místa o cca 50mm.

Odpověď:
Pojízdná vodní lázeň může mít hloubku až 700mm, ovládání z delší strany (ze strany výdeje) 
musí zůstat zachováno.

Dotaz č.4:
V zaslaném výkazu výměr je na poz. 35 uveden automatický kávovar. Tento kávovar má však 
ve specifikaci na výkresové dokumentaci poz. až 36. Ve výkresové dokumentaci je na poz. 35 
uveden skladový regál,čtyřpolicový  přestavitelný. Na základě bodu 3 výzvy se budeme v 
ocenění držet projektové dokumentace, která má oproti výkazu výměr prioritu. V nabídce tak 
na poz. 35 bude oceněn regál a na poz. 36 plně automatický kávovar. Rozpor mezi výkazem 
výměr a projektovou dokumentací lze také najít na poz. 53 ve výkazu výměr. Na této pozici 
jsou ve výkazu výměr uvedeny 2ks skladových regálů. Ve specifikaci na výkresové 
dokumentaci však tyto regály uvedeny nejsou. Opět se držíme projektové dokumentace a 
regály tudíž neoceňujeme. Žádáme o  Vaše sdělení, zda je tento postup je správný?

Odpověď:
Odpovídající značení jednotlivých zařízení ve výkresové dokumentaci je uvedeno v 
poznámkách výkazu výměr. V prvním sloupci výkazu výměr je uvedeno pouze pořadové 
číslo položky, které nemusí být v souladu s označením ve výkresové části (např.: poř.číslo 
položky 53 Skladová regál čtyřpolicový – ve sloupci Poznámka v výkaze výměr je uvedeno: 
přesná specifikace zařízení viz PD stravovacího provozu, Označení 42 - jedná se o  regály  v 
místn.č 005, 006 viz půdorys 1PP). To platí i u ostatních vypsaných položek. Sloupec 
Poznámka se nachází ve sloupci L v excelovském formuláři výkazu výměr.

Další informace:

Ve výkaze výměr, pol.č. 41- Skladový regál čtyřpolicový přestavitelný (V PD Označení 40) 
došlo k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací v počtu uváděných kusů. 
Ve výkaze výměr je v pol. 41 chybně uveden počet ks 2. Správně platí počet kusů uváděný
v PD, tj. 1 ks. Uchazeč tuto položku ve výkaze výměr opraví a nacení v počtu 1 ks.

Chybný údaj ve výkaze výměr:
Č. kód Zkrácený popis množství Poznámka

41 791042VD
Skladový regál čtyřpolicový 
přestavitelný

Ks  2
Přesná specifikace zařízení viz 
PD stravovacího 
provozu.Označení 41
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Správný údaj- uchazeč opraví ve výkaze výměr:

Č. kód Zkrácený popis množství Poznámka

41 791042VD
Skladový regál čtyřpolicový 
přestavitelný

Ks  1
Přesná specifikace zařízení viz 
PD stravovacího 
provozu.Označení 41

S pozdravem

Ing. Irena Bittnerová
vedoucí odboru strateg. rozvoje, 
ÚP a investic
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