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Veřejná zakázka
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Jezero Most- napojení na komunikace
a IS – část I, II, III“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná
ve Věstníku VZ dne 29.9.2016, pod Evidenčním číslem VZ 644030.
I.
Zadavatel dne 10.11.2016 a 14.11.2016 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49
odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří
mají zájem na podání nabídky.
Jezero Most-napojení na komunikace a IS - část I
Dotaz č. 1:
Navržený sloupkový rozváděč typu „SIS2“ je určen k distribuci 600 párů. Přívodní kabel má
kapacitu 300XN (600 párů), odchozí kabel má kapacitu 300XN (600 párů) plus dalších 14 kabelů
1XN (celkem 28 párů). Tedy ukončením přívodního kabelu by se rozváděč zaplnil na 100% a ostatní
kabely nebude možné zapojit.
Požadujeme vysvětlit, případně navrhnout jiné řešení a upravit projekt.
Odpověď č. 1
V době zpracování projektové dokumentace se uvažovalo, že rozvaděč nemusí být plně obsazen.

Ve stavebním objektu SO 405 Slaboproudé rozvody jsou upraveny položky č. 1 montáž rozváděče
SIS3 a č. 5 slaboproudý rozváděč SIS3 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr – část I.
Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ČÁSTI I je přílohou těchto
odpovědí.
Dotaz č. 2:
Ve výkazu výměr a v technické zprávě je uveden metalický kabel TCEPKPFLE 300XN s průměrem
žíly 0,4, ale ve schematickém plánu je uveden průměr žíly 0,8.
Prosíme o potvrzení, jaký typ kabelu je správně, upozorňujeme, že kabel TCEPKPFLE 300XN0,8 se
nevyrábí
Odpověď č. 2:
Platí údaje v technické zprávě v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr –
metalický kabel TCEPKPFLE 300XN s průměrem žíly 0,4.
Dotaz č. 3:
V zadání se nepočítá s dodávkou a instalací spojek na metalickém kabelu?
Výrobní délka kabelu TCEPKPFLE 300XN0,4 je 500m. Pokládka se provádí po úsecích cca 250m,
které jsou vykopané tedy bude potřeba cca 8 spojek.
Odpověď č. 3:
V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je ve stavebním objektu SO 405
Slaboproudé rozvody upravena položka č. 4 kabel TCEKPFLE 300x4x0,4 vč. uložení a 8 ks spojek –
část I.
Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ČÁSTI I je přílohou těchto
odpovědí.
Dotaz č. 4:
V zadaném výkazu výměr není uvedeno stejnosměrné a střídavé měření metalického kabelu.
Odpověď č. 4:
Stejnoměrné a střídavé měření metalického kabelu je zahrnuto v soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr v položce č. 3 kontrola izolačního stavu kontinuity vodiče v SO 405
Slaboproudé rozvody.
Dotaz č. 5:
Není uvažováno s využitím optické sítě? A zatím alespoň s připomožením trubek HDPE 40/33 do
páteřní trasy a mikrotrubičky do jednotlivých připojovaných objektů.
Odpověď č. 5:
Ne, s optickou sítí není uvažováno.
Dotaz č 6:
Kdo zajistí vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby? Máme ji zahrnout do ceny ?
Jako novou samostatnou položku?
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Odpověď č. 6:
Ne, projektová dokumentace pro provádění stavby nemá být zahrnuta do oceněného soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem.
Pro zadávací řízení a následné provedení stavby byla předána zadavateli dokumentace pro provádění
stavby; případnou realizační dokumentaci si zpracovává dodavatel v rámci přípravy zakázky;
vypracování dokumentace pro provádění stavby není součástí soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr.
ČÁST III
Dotaz č. 1:
Ve výkazu výměr není uvedeno ukončení kabelu ve stávajícím rozvaděči SR. Je potřeba stávající SR
dovybavit? Stejně tak není řešeno ukončení na straně nové trafostanice (rozvaděč MIS1 vč. výbavy).
Odpověď č. 1:
S dovybavením rozvaděče projektová dokumentace nepočítá; kabel bude opatřen koncovkami – viz
položka č. 7 Ukončení kabelu 48 P na kabelovém stojanu u SO 55 Síťové rozvody telefonu – část
III.
Dotaz č. 2:
Kdo zajistí vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby? Máme ji zahrnout do ceny ?
Jako novou samostatnou položku ?
Odpověď č. 2:
Ne, projektová dokumentace pro provádění stavby nemá být zahrnuta do oceněného soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem.
Pro zadávací řízení a následné provedení stavby byla předána zadavateli dokumentace pro provádění
stavby; případnou realizační dokumentaci si zpracovává dodavatel v rámci přípravy zakázky;
vypracování dokumentace pro provádění stavby není součástí soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr.
Dotaz č. 3:
Dne 11.11.2016 zadavatel zveřejnil dodatečnou informaci, kde upřesnil kvalifikační požadavek dle čl.
7.5.1 a) – seznam stavební práci provedených dodavatelem za posledních pět let, a to tak, že požadovanou
kategorii komunikace byla myšlena kategorie silnice „místní obslužná komunikace III. třídy“.
Může uchazeč prokázat tento technický kvalifikační požadavek zakázkou na stavební práce provedenou
na silnici vyšší třídy než je místní obslužná komunikace III. třídy?
Odpověď č. 3:
Ano, zadavatel uzná splnění části technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a),
pokud uchazeč doloží referenční zakázku na výstavbu silnice vyšší třídy než je místní obslužná
komunikace III. třídy, neboť toto stanovení je stanovením minimální úrovně pro splnění daného
kvalifikačního požadavku.
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II.
Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů
V návaznosti na poskytnutí aktualizovaného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby dodavatelům poskytl
dostatečnou dobu pro zpracování nabídky.
Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 22.12.2016 (čtvrtek) do 10:00 hodin.
V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:
• termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím
podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 14.12.2016 (středa),
• termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející
dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 21.12.2016 (středa),
• minimální doby, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán do 30.06.2017.
Zadavatel odešle dnes tj. 16.11.2016 k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku
veřejných zakázek.

Mgr. Monika
Zbořilová

 Strana 4

Digitálně podepsal Mgr. Monika Zbořilová
DN: c=CZ, cn=Mgr. Monika Zbořilová, o=Česká
republika - Ministerstvo financí, ou=13398,
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1,
ou=Ministerstvo financí, title=vrchní ministerský
rada - ředitel odboru, serialNumber=ICA 10347155
Datum: 2016.11.16 15:58:27 +01'00'

