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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01
v souladu s ust. § 98 odst. 1, 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění k veřejné zakázce
„Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát pod Radhoštěm“
Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“)
doručené dne 08.11.2021, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání
nabídek, zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené
veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:
Pro řešení zateplení skladby střešního pláště je dokumentací navrženo použití fólie EPDM
tl.1,12mm. V části dokumentace (technická zpráva, půdorys střechy) se uvádí pro kotvený
systém, ale v části dokumentace (řez A-A´ - nový stav) je uveden lepený systém. Pro jaký
systém má být fólie EPDM použita?
Vysvětlení ZD
Zadavatel zveřejňuje opravený výkres viz příloha č.1 – D.1.1.16 Řez A-A´ - nový stav po
vysvětlení ZD č.01. Jedná se o kotvený systém. Kotvy jsou popsány v příloze č.2 Protokol o
vyhodnocení výtažných zkoušek. Zadavatel požaduje nacenit s ohledem na tento způsob
kotvení.
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2:
V případě použití kotveného systému není ve stávající skladbě žádná dostatečně únosná
vrstva pro zajištění dostatečného kotvení (kotvení do původních asfaltových pásů je z
hlediska dlouhodobého působení sání větru v cyklem zcela nevhodné a nesystémové) a chybí
tedy návrh kotvení do jediné únosné části, a to je stropní panel. Požadujeme doplnit
podrobnější informaci o způsobu kotvení, protože to může mít zásadní vliv na cenu realizace.
V případě lepeného systému chybí v PD zajištění stabilizace střechy např. formou přitížení
skladby. V případě lepené skladby požadujeme doplnit informaci o způsobu stabilizace
skladby, protože to může mít zásadní vliv na cenu realizace.
Vysvětlení ZD
Viz dotaz č. 1. Kotvy jsou popsány v protokolu viz PD a příloha. Nacenit s ohledem na tento
způsob kotvení.
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Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 03:
Pro skladbu střechy je požadavek na klasifikaci brooft3. Dotazem u výrobců EPDM fólii nám
bylo sděleno, že mají klasifikaci splněnou na tepelné izolaci z minerálních vláken. To může
znamenat, že je projekt navržen na konkrétní výrobek a pro splnění požadavku je tedy nutné
znát tohoto konkrétního výrobce. Dotaz zní, zda je možné od projektanta získat informaci o
konkrétním výrobku?
Vysvětlení ZD
Nelze. Na střeše bude EPS 150 - 160 a 40 mm. Viz dotaz č.1. Řez A-A nebyl uložen v
poslední verzi.
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 4:
Je možné provést záměnu hydroizolační fólie EPDM za jiný typ fólie (např. TPO, mPVC) při
dodržení požadavku na brooft3?
Vysvětlení ZD
Nelze, z důvodu životnosti a minimálních spojů prosím zachovat EPDM (používat co největší
plachty). Může být samozřejmě použit kterýkoli výrobce tohoto materiálu.
Vzhledem k charakteru žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel rozhoduje o
přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Původní lhůta byla stanovena do
16.11.2021 v 10:00 hod., lhůta pro podání nově končí dne 19.11.2021 v 10:00 hod.
Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a
otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.
Přílohy: Příloha č.1 – D.1.1.16 Řez A-A´- nový stav
Příloha č.2 - Protokol o vyhodnocení výtažných zkoušek

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 10.11.2021

Zpracoval: Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje
Schválil: Gabriela Polášková – vedoucí RK Beskyd spol. s r.o.

