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Věc: Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem
K Vaší žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci ze dne 8. 10. 2012 uvádíme
následující:
Dotaz:
Výkaz výměr pro Vegetační úpravy je nefunkční. Prosíme o zaslání nového výkazu.
Odpověď:
Výkaz výměr F2.230 Vegetační úpravy je funkční. Pro otevření souboru přikládáme návod: na
profilu zadavatele vyhledáte výkaz výměr F2.230 (II. etapa), otevřete soubor a vyberte z nabídky
program „Microsoft EXCEL“, poté otevřete soubor a objeví se tabulka „Soubor, který chcete...“,
kde potvrdíte „ano“. Tím se otevře výkaz výměr a můžete v něm pracovat.
Dotaz:
V zadání jsme nenašli podklady pro ocenění Zabudovaného zařízení. Ve výkaze výměr je jen jeden
komplet. Prosíme o upřesnění.
Odpověď:
Při exportaci dat na další úložná média došlo k chybnému převodu a tím ve složce v projektové
dokumentaci chybí výkres č. GD-4-0326 „Výpis kompletního a zabudovaného zařízení“. Tento
výkres bude dodatečně zveřejněn na profilu zadavatele. Děkujeme za upozornění.
Dotaz:
Platební podmínky uvedené ve smlouvě se neshodují s Všeobecnými obchodními podmínkami.
Prosíme o upřesnění.
Odpověď:
Samostatná Smlouva ve svém odstavci 21.8 uvádí, že „S ohledem na zvláštní charakter plnění a
způsobu úhrady se ustanovení uvedené v odst. 7.1 a 7.2 Všeobecných obchodních podmínek
nepoužijí, nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak“. Dále uvádíme, že pokud by snad existoval
jiný rozpor mezi zněním Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek, který by nebyl
reflektován tímto smluvním ustanovením, uplatní se samozřejmě zákonné ustanovení o přednosti
smluvních ustanovení před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek, které je uvedeno v §
273 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Dotaz:
U tabule ukazatele skóre potřebujeme upřesnit rozteč bodu na LED aktivní ploše. Pro stanovení
ceny je to podstatná informace. Prosíme o upřesnění.
Odpověď:
Pro ukazatel skóre je optimální fyzická rozteč bodů 16 – 20 mm.
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 810, www.usti-nad-labem.cz

Elektronicky podepsal(a)
Michala Čandová
Datum: 2012.10.11
09:47:37 CEST

-2-

Dotaz:
U tabule ukazatele skóre potřebujeme taky upřesnit rozlišení bodů fyzické na LED aktivní ploše.
Pro stanovení ceny je to rovněž podstatná informace. Prosíme o upřesnění.
Odpověď:
Pro ukazatel skóre je optimální vizuální rozlišení (virtuální vzdálenost) 8 - 10 mm.

S pozdravem
Ivo Zíka
vedoucí odboru investic
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