
 
 
 

DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Výměna oken budovy MěÚ ve Vrbně pod Pradědem“ 
 
Podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) není zadavatel povinen zadávat zakázky malého rozsahu; jako veřejný 
zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona. 
   
1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE  
 
Název zadavatele:    Město Vrbno pod Pradědem 

             Sídlo zadavatele:    Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 

IČ:      00 296 457 

zastoupená:                             p. Květou Kubíčkovou, starostkou města   

e-mail:              podatelna@vrbnopp.cz 

              telefon:           554 795 111 

Kontaktní osoba:            J. Skácel, MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, 

                                                               odbor výstavby a ŽP,  

e-mail:                                                     jiri.skacel@vrbnopp.cz 

mobil:             605 272 927 

 

 

Dotaz č.1: 

Lze Vám nabídnout okna s otevřenou ocelovou pozinkovanou výztuhou tl. 1,5 mm – 3 mm 

(v závislosti na velikosti oken) za předpokladu dodržení statiky a tuhosti oken? 

 

Poznámka k dotazu: Požadavek na min. tloušťku výztuhy považujeme za irelevantní (to je dáno 

technologií dodavatele profilu) a není podložen a technicky zdůvodněn normami nebo legislativou. 

Jedná se o parametr, u něhož neexistuje přímá spojitost s vlastnostmi oken. Správný druh použité 

výztuhy vždy předepisuje výrobce plastových profilů ve svém technickém předpisu.  
 

Doplňující informace k Dotazu č. 1 
 
Zadavatel při stanovení technických specifikací a požadavků na výrobky oken využil údaje 
z Technické zprávy prováděcí projektové dokumentace nerealizované akce „Úspory energií - zateplení 
radnice Vrbno pod Pradědem“ Tuto projektovou dokumentaci zpracoval zodpovědný autorizovaný 
projektant p. Petr Popelka. 
Zadavatel má jen mezené možnosti k prověřování technických specifikací daných odborně znalou 
osobou a spoléhá na garanci kvality nabízeného výrobku jeho dodavatelem. 
Zadavatel tímto umožňuje dodavatelům použití konkrétního vyztužovacího profilu, který se řídí 

technickým předpisem výrobce plastového profilu, který bude vypracován podle výsledků 

statického výpočtu ověřeného sadou zatěžovacích zkoušek. Dodavatel musí být vždy schopen 

prokázat správnost svého návrhu  a to tak, že předloží technický list výrobce profilu nebo 

obdobný doklad (dále předpis výrobce), kde je předepsán druh použité výztuže s ohledem na 

rozměr prvku a podle použitého okenního či dveřního profilu. Dojde-li po montáži na stavbě 

k nadměrným deformacím rámu či křídla a nedojde-li k dohodě smluvních stran ohledně 



příčiny, lze prokázat zkouškou, jaká výztuha byla použita, a je-li v souladu s předpisem 

výrobce. Tato zkouška je destruktivní (plastový profil je nutné příčně rozříznout) a bude také 

posuzováno, zda mohly být deformace způsobeny chybnou montáží otvorové výplně do 

stavebního díla. Tloušťka i tvar výztuhy mají vliv i na další vlastnosti otvorové výplně. 



 
 
 

DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE č. 2 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Výměna oken budovy MěÚ ve Vrbně pod Pradědem“ 
 
Podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) není zadavatel povinen zadávat zakázky malého rozsahu; jako veřejný 
zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona. 
   
1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE  
 
Název zadavatele:    Město Vrbno pod Pradědem 

             Sídlo zadavatele:    Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 

IČ:      00 296 457 

zastoupená:                             p. Květou Kubíčkovou, starostkou města   

e-mail:              podatelna@vrbnopp.cz 

              telefon:           554 795 111 

Kontaktní osoba:            J. Skácel, MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, 

                                                               odbor výstavby a ŽP,  

e-mail:                                                     jiri.skacel@vrbnopp.cz 

mobil:             605 272 927 

 

Dotaz č. 1: 

Na základě doplňující  informace k dotazu č.1 od zadavatele na vyjasnění výztuhy je tedy nutné při 

podání nabídky doložit statický výpočet, nebo je tato informace obecná a výpočet bude 

požadován po vítězném uchazeči? 

Doplňující informace zadavatele: 

V zadávací dokumentaci této VZMR, zadavatel nestanovuje žádné jiné podmínky na doložení 

dokladů, které prokazují jakost nabízených výrobků určených k zabudování do stavby. Dodavatel 

výrobků je však povinen, vždy na vyzvání objednatele (pokud nebude ve Smlouvě o dílo ujednáno 

jinak), předložit technickou dokumentaci k použitým okenním profilům. V nabídce takový doklad být 

může, ale také nemusí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dotaz č. 2: 

Je možné nabídnout vchodové dveře (PVC i AL) s tepelným prostupem Ud=1,4? Abychom dodrželi 

Ud=1,2, museli bychom dveře zasklít trojsklem (příliš těžké). 

Doplňující informace zadavatele: 

Zadavatel trvá na parametru vchodových dveří Ud. 1,2, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Druh 

a způsob provedení zasklení je na straně dodavatele.  Nedodržení stanoveného parametru může být 

posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek. 

 

Za zadavatele: 

Jiří Skácel, 4. 3. 2016 



 
 
 

DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE č. 3 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Výměna oken budovy MěÚ ve Vrbně pod Pradědem“ 
 
Podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) není zadavatel povinen zadávat zakázky malého rozsahu; jako veřejný 
zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona. 
   
1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE  
 
Název zadavatele:    Město Vrbno pod Pradědem 

             Sídlo zadavatele:    Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 

IČ:      00 296 457 

zastoupená:                             p. Květou Kubíčkovou, starostkou města   

e-mail:              podatelna@vrbnopp.cz 

              telefon:           554 795 111 

Kontaktní osoba:            J. Skácel, MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, 

                                                               odbor výstavby a ŽP,  

e-mail:                                                     jiri.skacel@vrbnopp.cz 

mobil:             605 272 927 

 

Dotaz  

žádáme Vás o dodatečné informace k veřejné zakázce "Výměna oken budovy MěÚ ve 
Vrbně pod Pradědem".  
 

V zadávací dokumentaci uvádíte požadavek na izolační dvojsko s parametrem Ug=1,1W/m2K, kdežto 

ve výpise prvků je požadavek na sklo s hodnotou Ug=1,0W/m2K. Který z požadavků je platný? Je 

možné podat cenovou nabídku s izolačním dvojsklem Ug=1,1W/m2K při dodržení požadavku na 

celkový součinitel prostupu tepla Uw=1,2W/m2K? 

 

Doplňující informace zadavatele: 

Zadavatel k tomuto dotazu stanovuje, že zadávací dokumentace této VZMR, má přednost před 

přílohou s výpisem prvků. Platí tedy specifikace požadavků zadavatele „Součinitel prostupu tepla 

celého okna max. U = 1,2 W m-2 K-1 nebo menší. Součinitel prostupu tepla dvojskla U = 1,1 W m-2 

K“.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dotaz 

k pozici č.18. Pokud by byla vikýřová okna rozdělena na půl, vznikl by v každém křídle velice ostrý 

úhel s tak velkým svárem, že by prakticky nezůstalo žádné místo na sklo. Mohou být vikýřová okna 

jednokřídlá? 

 

Doplňující informace zadavatele: 

Zadavatel, po prověření specifikace požadavku na vikýřová okna v počtu 7 ks, rozhodl, položku 

pozice č. 18 výpisu oken zrušit!!! Dodávka a montáž střešních vikýřových oken 

trojúhelníkového tvaru nebude realizována!!! 

Zadavatele stanovuje, aby uchazeč v nabídkovém položkovém rozpočtu položky pořadové 

číslo 5., 30. a 49 ocenil tyto položky jednotkovou cenou 0,- Kč/m.j. 

 

Za zadavatele: 

Jiří Skácel, 7. 3. 2016 



 
 
 

DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE č. 4 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Výměna oken budovy MěÚ ve Vrbně pod Pradědem“ 
 
Podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) není zadavatel povinen zadávat zakázky malého rozsahu; jako veřejný 
zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona. 
   
1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE  
 
Název zadavatele:    Město Vrbno pod Pradědem 

             Sídlo zadavatele:    Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 

IČ:      00 296 457 

zastoupená:                             p. Květou Kubíčkovou, starostkou města   

e-mail:              podatelna@vrbnopp.cz 

              telefon:           554 795 111 

Kontaktní osoba:            J. Skácel, MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, 

                                                               odbor výstavby a ŽP,  

e-mail:                                                     jiri.skacel@vrbnopp.cz 

mobil:             605 272 927 

 

Dotaz:  

Žádám o dodatečné informace k veřejné zakázce „Výměna oken budovy MěÚ ve Vrbně pod 
Pradědem“. 

 

1)    V zadávací dokumentaci bod 7.1 je uvedeno, že: „Otevírání oken musí být navrženo tak, aby 

bylo možné otevřít okno z podlahy. Okna budou otvíravá a sklápěcí“. 

U čtyřkřídlých oken např. poz.02 je při výšce parapetu 900mm výška kliky horních křídel cca 

2 270mm od podlahy. Je toto ještě přijatelná výška nebo se musí použít pákové ovládání 

horních křídel? V případě použití pákového ovládání by byla horní křídla jen sklopná. 

 

Doplňující informace zadavatele: 

Zadavatel stanovuje podmínku, aby horní křídlo oken v kancelářích bylo možné ovládat při stoji osoby 

z podlahy. Je požadováno snížení kliky horního křídla na minimálně možnou mez výšky horního 

křídla, zajišťující otvírání křídla z podlahy bez použití stoupacích pomůcek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dotaz:    

2)      Podle výpisu prvků jsou u čtyřkřídlých oken všechna křídla otvíravě sklopná, tzn. použití 

svislého sloupku v rámu a zmenšení plochy křídel. Stávající dřevěná okna jsou členěna jako 

dvě dvoukřídlá s falešným sloupkem (štulpem). Pokud by se okna vyráběli s falešným 

sloupkem, bylo by jedno křídlo otvíravě sklopné a druhé pouze otvíravé. S jakou variantou 

oken počítat do nabídky? 

 

Doplňující informace zadavatele: 

Zadavatel stanovil požadavek na provedení oken dle stávajícího členění.  Chybou ve výpisu 

měněných výplní otvorů bylo naznačení druhého křídla (bez kliky) jako otvíravé a sklápěcí. Zadavatel 

stanovuje ocenění oken jako dvě dvoukřídlá s falešným sloupkem (štulpem).  

 

 

Dotaz:    

3)      Podle výpisu výplní je u poz.22 hliníkové vchodové dveře uvedena barva profilu ext: tmavě 

hnědá, imitace dřeva. Je tím myšleno že hliníkové dveře budou dvoubarevné? Ext. tmavě 

hnědá, int. Bílá? 

 

Doplňující informace zadavatele: 

Zadavatel stanovuje požadavek na provedení vstupních dveří, oboustranným barevným 

provedením tmavě hnědá, v odstínu dle možnosti a nabídky dodavatele hliníkových profilů. Přesný 

odstín bude upřesněn po předložení vzorků možných barevných odstínů před zadáním výrobku 

vstupních dveří do výroby.  

 

 

 

 

Za zadavatele: 

Jiří Skácel, 9. 3. 2016 



 
 
 

DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE č. 5 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Výměna oken budovy MěÚ ve Vrbně pod Pradědem“ 
 
Podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) není zadavatel povinen zadávat zakázky malého rozsahu; jako veřejný 
zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona. 
   
1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE  
 
Název zadavatele:    Město Vrbno pod Pradědem 

             Sídlo zadavatele:    Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 

IČ:      00 296 457 

zastoupená:                             p. Květou Kubíčkovou, starostkou města   

e-mail:              podatelna@vrbnopp.cz 

              telefon:           554 795 111 

Kontaktní osoba:            J. Skácel, MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, 

                                                               odbor výstavby a ŽP,  

e-mail:                                                     jiri.skacel@vrbnopp.cz 

mobil:             605 272 927 

 

Dotaz:  

   Žádám o dodatečné informace k VŘ: Výměna oken budovy MěÚ ve Vrbně pod Pradědem. 
V zadávací dokumentaci zadavatel požaduje výmalby dotčeného ostění a ve výkaze výměr 
není položka k nacenění. Mají být součástí dodávky? Případně kam je ocenit. 
 

 

Doplňující informace zadavatele: 

Zadavatel stanovil podmínku ocenit položkový rozpočet, který je přílohou č. 4 ZD. Požadavek na 

malby ostění a nadpraží ve slepém položkovém rozpočtu nejsou uvedeny, proto tyto práce nejsou 

součástí této VZMR.  

 

 

Za zadavatele: 

Jiří Skácel, 10. 3. 2016 


