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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 8. a 9.12.2016 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.
Dotaz č. 1:
Stavební objekty SANACE TRASY 1 – 7 oddíly zemních prací obsahují položku Odkopávky
a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3 a položku
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3.
Stavební objekty TRASA 1 – 7 oddíly zemních prací obsahují položku Odkopávky a prokopávky
nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 položku Odkopávky a prokopávky
nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3.
Po prostudování projektové dokumentace jsme došli k závěru, že tyto položky ve výkazu výměr jsou
pravděpodobně duplicitně. Množství v těchto položkách neodpovídá ani množství uvedenému
v položce vodorovné přemístění ani množství uvedenému v poplatku za uložení odpadu.
Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení rozporu v množství zemních prací, případně o úpravu výkazu
výměr.
Uvažuje zadavatel o zveřejnění bilance zemin, která by měla být součástí projektové dokumentace?

Odpověď:
Položky nejsou duplicitní. V rámci provádění sanace zemní pláně bude nutno provést odkopávku v tl.
0,5 m, aby bylo možné následně provést provápnění zeminy. Množství za uložení odpadu
a vodorovné přemístění odpovídá položkám v části stavební objekty TRASA 1 – 7. Zhotovitel ocení
položky tak, jak jsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dotaz č. 2:
Stavební objekty TRASA 1 – 7 oddíly zemních prací obsahují položku Vykopávky v zemníku na
suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3.
K této položce se ptáme - uvažuje se pro zemník se zeminami uloženými v prostoru stavby a jeho
lokalita bude objednatelem určena nebo má uchazeč stavby uvažovat s nákupem a dovozem
chybějící zeminy? I v tomto případě by bylo vhodné uveřejnit bilanci zemin, která má být součástí
projektové dokumentace.
Odpověď:
Jedná se o zemník se zeminami uloženými v prostoru stavby umístěný do vzdálenosti 10 km. Bilance
zemin je v přebytku, přebytečná zemina bude odvážena na skládku. Uchazeč ocení položky tak, jak
jsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dotaz č. 3:
Součástí zadávací dokumentace je u III. části objekt SO 41 - VTL plynovod - v technické zprávě
a položkovém rozpočtu je uvedeno provedení tlakové zkoušky vzduchem. Dle zkušeností RWE
upřednostňuje provedení tlakových zkoušek vodou. Žádáme o doplnění zadávací dokumentace
o Vyjádření RWE, ve kterém je stanoven způsob provádění zkoušek na VTL plynovodu.
III. část Objekt SO 42 - RS plynu - Je součástí Regulační stanice - elektroinstalace v regulační
stanici, hromosvod, elektro přípojka? V položkovém rozpočtu je obsažena pouze technologie,
telemetrie a vlastní objekt regulační stanice. Kam zahrnout chybějící položky?
Odpověď:
V rámci přípravy odpovědi na tento dotaz zadavatel u právnické osoby zjistil, že v rámci zadávacích
podmínek uveřejnil neaktuální verzi částí projektové dokumentace týkajících se SO 41 a SO 42.
Právnická osoba dodá aktuální verzi těchto stavebních objektů zadavateli nejpozději do konce tohoto
týdne. Zadavatel bezodkladně po jejím obdržení v rámci dodatečných informací k zadávacím
podmínkám uveřejní aktuálně platnou projektovou dokumentaci k těmto stavebním objektům a
prodlouží délku lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.
K části dotazu č. 3 : „III. část Objekt SO 42 – RS plynu – Je součástí Regulační stanice –
elektroinstalace v regulační stanici, hromosvod, elektro přípojka? V položkovém rozpočtu je
obsažena pouze technologie, telemetrie a vlastní objekt regulační stanice. Kam zahrnout chybějící
položky?“
Odpověď k části dotazu č. 3:
Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je doplněn list 4 – elektročást pro SO 42
– RS plynu.
Doplněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je součástí těchto dodatečných
informací.
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