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Vysvětlení zadání č. 1 k VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY č. 11/2018,
MUZ/2205/2018 – „Výměna oken a vchodových dveří – ul. Koželužská č.p.
214, Zákupy“
Zadavatel:
Město Zákupy
Borská č. p. 5
471 23 Zákupy
zastoupené: Ing. Radkem Lípou, starostou města
IČ: 00261114, DIČ: CZ 00261114
Město Zákupy, zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, vyhlášené dne 30. 7.
2018, tímto v reakci na níže uvedené dotazy poskytuje vysvětlení zadání. Toto vysvětlení
poskytuje všem známým účastníkům zadávacího řízení a současně jej uveřejňuje na svých
webových stránkách a na profilu zadavatele.
Dotaz č. 1:
Hlavní vchodové dveře (prvek č. 6) požadujete s hodnotou Ud min. = 1,3 W/m2K. Pro splnění
této hodnoty je nutné opatřit hliníkové dveře trojsklem. Trvá zadavatel na hodnotě Ud = 1,3
W/m2K (s bezpečnostním trojsklem) nebo je možné nabídnout hliníkové dveře
(s bezpečnostním dvojsklem) s hodnotou Ud = 1,4 W/m2K? Děkuji za upřesnění.
Odpověď č. 1: Zadavatel trvá na hodnotě Uw min= 1,3 W/m²K
Dotaz č. 2:
Prosím upřesněte technickou specifikaci pro Dveře vedlejší (prvek č. 7) – tj. požadavky na
kování, výplň, atd. jak je tomu u prvku č. 6.
Odpověď č. 2:
Dveře vedlejší (prvek č. 7) – jedná se o vedlejší dveře do společných prostor se základními
požadavky
• plast
• Uw – min- 1,3 W/m²K
• barva – exteriér hnědý ořech, interier bílá
• klika-klika
• kování min 3-bodový bezp. systém
• bez samozavírače

Dotaz č. 3:
Ve specifikaci není uveden materiál pro vnitřní a vnější parapety. Můžeme uvažovat při
nacenění u vnitřních parapetů – materiál PVC a u vnějších parapetů – materiál AL ohýbaný?
Prosím upřesněte.
Odpověď č. 3: Tato varianta je možná.
Dotaz č. 4:
U vnějších parapetů je uveden požadavek na barvu ořech. Vnější parapety nabízíme pouze
v hnědé barvě dle vzorníku RAL. Prosím o potvrzení, že zadavatel akceptuje hnědou barvu
nikoliv dekor dřeva (nepoužívá se).
Odpověď č. 4: Zadavatel vycházel ze Závazného stanoviska Městského úřadu Česká Lípa,
Stavební úřad, úsek památkové péče (příloha č. 4). Barva vnějšího parapetu by měla být
obdobná jako nové okenní výplně a nové vchodové dveře, čímž nebude z hlediska barvy
narušena památková hodnota městské památkové zóny Zákupy. Zadavatel bude akceptovat
hnědou barvu dle vzorníku RAL.
Předem děkujeme za předložené nabídky.

Ing. Radek Lípa
starosta města

