Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí, IČO: 00274909

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
„Snížení energetické náročnosti budovy malometrážních bytů Doudleby nad Orlicí“
Dotaz č. 1
Ve výkazu výměr záložky 1 01 Pol je pod číslem položky 21. Uvedeno, že se má nacenit
polystyrén EPS s reflexní úpravou.
V technické zprávě a i ve výzvě zadávací dokumentace je pouze požadavek na polystyren
EPS s grafitem (šedý) s lambdou 0,032 a nikde tedy není uvedena reflexní úprava.
Jak tedy máme nacenit uvedený druh izolantu? (pozn.: izolant s reflexní úpravou má totožnou
lambdu - jaký je důvod jeho použití?)
Odpověď č. 1
Položka 21 má číslo 622324333RT3 ceníku RTS. Položka obsahuje mimo jiné i Desku
fasádní s grafitem EPS 70 NEO 1000x500 mm. V energetickém posudku je pak požadován
součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/m.K. Oceňte prosím tento druh desky, reflexní úpravu
neuvažujte!
Dotaz č. 2
Zateplovací systém má být v kvalitativní třídě A nebo pouze ETICS?

Odpověď č. 2
Zateplovací systém je navržen jako ETICS.
Dotaz č. 3
Difusní a parotěsné okenní a dveřní pásky umíme nahradit jiným druhem materiálu, který
odpovídá všem požadovaným normám a je plnohodnotnou náhradou - veškeré doklady
bychom dodali před aplikací a montáží oken. Je toto řešení přípustné?
Odpověď č. 3
Ošetření montážní spáry musí být provedeno podle ČSN 746077
Dotaz č. 4
"Odtrhové" zkoušky požaduje investor provést akreditovanou zkušebnou nebo postačí
zkoušky v rámci služeb dodavatele systému?
Odpověď č. 4
Provedení odtrhové zkoušky postačí od dodavatele systému. Samozřejmostí je dodání
výsledku zkoušky formou protokolu s případným doporučením.
Dotaz č. 5
Penetrace podkladu není v rozpočtu zahrnuta a skutečně není nutná (za předpokladu že vyjdou
"odtrhové" zkoušky ). Penetraci nemáme tedy do rozpočtu cenit vůbec?
V případě vzniku potřeby (na základě výsledku zkoušky) provést penetrační nátěr podkladu
bude potřeba aplikace a dodávky penetrace řešena jakým způsobem?
Odpověď č. 5
Penetraci podkladu systémovým výrobkem zohledněte v ceně zateplovacího systému.
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