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Věc: Doplnění informace pro veřejnou zakázku malého rozsahu " ZŠ Újezd u Brna - Stavební 
úpravy vyvolané novým PBŘS – nové vyhlášení ". 
 
Na základě dotazu jednoho z oslovených v rámci veřejné zakázky malého rozsahu " ZŠ Újezd u Brna - 

Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS – nové vyhlášení " uvádíme doplňující informace.      

 

Otázka č. 1: 

V položkách výkazu výměr jsme narazili na odkaz na PBŘ (PBŘS). 

Požárně bezpečnostní řešení stavby nebylo součástí poskytnutých podkladů. Prosíme o jeho 

doplnění. 

 

Odpověď č. 1: 

Soubor je doplněn na web a zaslán osloveným uchazečům jako příloha – „Příloha č. 5 - PBŘS pro ZŠ“. 

 
 
Otázka č. 2: 

V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, 

jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně 

specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Zadavatel tím přenáší odpovědnost 

za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Za vypracování výkazu výměr a 

specifikaci položek zodpovídá dle zákona zadavatel. Tyto položky neodpovídají požadavkům 

vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují porovnatelné ocenění položky. 

Jedná se o následující položku: 

10 40-002 D+M Ucpávky protipožární rozvodů elektro, včetně zapravení 

okolní omítky, podrobněji viz PBŘ 
soubor 1,00000 Prosím o upřesnění počtu 

prostupů a jejich 

specifikaci 

  

 

Odpověď č. 2: 

Protipožární ucpávku kabelů elektro tvoří zpevňující, flexibilní jednosložková hmota pastovité 

konzistence s reakcí na oheň E dle ČSN EN 13501-1. Tímto tmelem lze opatřit jednotlivé kabely ELE i 

svazky a žlaby, a to do průměru max. 120 mm. Větší průměr PD nepředpokládá. Těsnění probíhá vždy 

z obou stran stavební konstrukce dle technologického předpisu výrobce. V případě potřeby bude 

kolem kabelu (á 5 cm) osekána omítka, následně provedena požární ucpávka a po jejím vytvrdnutí 

bude osekaná omítka doplněna. Množství prostupů ELE je stanoveno na základě místního šetření 

(přístupná místa) a dále odborným odhadem (nepřístupná či zaskládaná místa) na 80 ks. V průběhu 

stavby bude toto množství ověřeno v rámci TDS. 
 
V Újezdě u Brna 30.5.2022 
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