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Věc:

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 9 a Oznámení
o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

Zpracovatel:

Chadimová Anna

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., 14. a 15.12.2016 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:
Žádám o upřesnění (doplnění) projektové dokumentace a následně i výkazu výměr pro Část II,
trasa 1 - 7
Projektová dokumentace (technická zpráva, vzorové příčné řezy) nepoužívá označení asfaltových
vrstev dle platné ČSN 73 6121, čl. 3.2 (druh vrstvy, druh použitého pojiva, tloušťka vrstvy v mm,
označení normy)
dílčí odpověď:
V příloze těchto dodatečných informací je přiložen nový vzorový příčný řez 2.2.c (nahrazuje původní
řez v části II., F2.01 – Komunikace a hrubé terénní úpravy).

Pro obrusnou a ložní vrstvu je ve výkazu výměr požadavek na použití směsi s modifikovaným
asfaltem. Vzhledem k tomu, že v PD není požadovaný druh pojiva uveden, jde o nejednoznačné
zadání.
Bylo chybně uvažováno s modifikovaným asfaltem, bude použit nemodifikovaný asfalt, v opravených
vzorových řezech je asfalt konkretizován.
Pro ložné vrstvy tras 1 - 5 uvádí projektová dokumentace použití směsi ACO 16 (tedy směsi určené
pro obrusné vrstvy).
dílčí odpověď:
Vzorový příčný řez pro ložné vrstvy byl opraven, je použita směs ACL.
Pro podkladní vrstvy tloušťky 90 mm tras 1 – 5 uvádí projektová dokumentace směs ACP 16
(rozpor s ČSN 73 6121, článek 4 – ACP 16 se smí používat do tl. vrstvy 80 mm)
dílčí odpověď:
Dle TP 170 dodatek (2010) je pro tuto skladbu použito ACP 22 v tl. 90mm. Opraveno ve vzorových
příčných řezech.
Dle ČSN 73 6121, článek 5.1.2.2 se pod směsi s modifikovaným asfaltem je vhodné používat i
spojovací postřiky z modifikovaných emulzí. A to v množství dle Tabulky 3 – (pro nové vrstvy ve
zbytkovém množství do 0,4 kg/m2). Výkaz výměr ani PD neuvádí požadavek na použití
modifikovaných emulzí.
dílčí odpověď:
Vzhledem k charakteru komunikace a předpokládanému dopravnímu zatížení (TDZ III), nejsou
modifikované asfalty navrhnuty.
Ve výkazu výměr pro trasu 2 chybí položka pro podkladní vrstvu ACP 16, tl. 90 mm.
dílčí odpověď:
Chybějící položka byla doplněna v části II. do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, stavební objekt TRASA 2. Jedná se o položku č. 22a.
Změní (doplnění) zadavatel projektovou dokumentaci tak, aby byla v souladu s uvedenou normou 73
6121? Doplní (upraví) zadavatel výkaz výměr tak, aby byl v souladu s projektovou dokumentací?
Přílohou těchto dodatečných informací je opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr pro část II. a nový vzorový příčný řez 2.2.c.
Dotaz č. 2
Dodatečnou informaci č. 5 ze dne 2.12.2016 jste v odpovědi na dotaz 1 upravili v části I v SO 101
položky 15 a 17 a v SO 102 položku 17 (Vápno CL 90 JM nehašené VL).
Proč v těchto objektech nebyla zároveň upravena i položka Přesun hmot pro pozemní komunikace
s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným? Při obdobné úpravě výkazu výměr pro
část II byla tato položka upravována.
Odpověď:
Ve Všeobecných podmínkách Cenové soustavy ÚRS PRAHA je k položce, Zřízení podkladu ze zeminy
upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy, tato poznámka: „7. Hmotnost přidávaného pojiva se
nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.“ To znamená, že se změna množství vápna neprojeví
v množství přesunu hmot.
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Dotaz č. 3
Ve stejné dodatečné informaci a stejném dotazu č. 1 uvádíte, že v oddíle 2 – sanace trasy 2 se u
položky č. 5 a položky č. 6 snižuje měrné množství na 650 t. Tato hodnota 650 t je však původní
hodnotou a v opraveném výkazu výměr je uvedeno 325 t. Uvede tyto údaje do souladu?
Odpověď:
Položky č. 5 a č. 6 byly změněny na 325 t, jak je správně uvedeno v již zveřejněném opraveném
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Uchazeči ocení položky tak, jak jsou
stanoveny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Změny se týkají následujících položek:
TRASA1 – pol.č. 24, 27 a 28
TRASA2 – pol.č. 24 a 25
TRASA3 – pol.č. 22, 25 a 26
TRASA4 – pol.č. 22, 25 a 26
TRASA5 – pol.č. 22, 25 a 26
TRASA6 – pol.č. 21, 23 a 24
TRASA7 – pol.č. 17, 21 a 22
OK1 – pol.č. 25, 28 a 29
OK2 – pol.č. 25, 28 a 29
Dotaz č. 4:
- SP část 3
4-elektročást přípojková skříň včetně pilíře, do 250A -1 ks
Popis položky je všeobecný na který lze aplikovat celkovou kalkulaci ve velkém cenovém rozpětí.
Zákon č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost
a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele."
Žádáme o upřesnění položky - rozpad kompletu na položky, včetně odkazu na výkresovou
dokumentaci která se k položce vztahuje.
- elektroměrový rozváděč RP, včetně pilíře, viz výkresová část -1 ks
Popis položky je všeobecný na který lze aplikovat celkovou kalkulaci ve velkém cenovém rozpětí.
Zákon č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost
a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele."
Žádáme o upřesnění položky - rozpad kompletu na položky, včetně odkazu na výkresovou
dokumentaci která se k položce vztahuje.
- rozváděč RHE, viz výkresová část -1 ks
Popis položky je všeobecný na který lze aplikovat celkovou kalkulaci ve velkém cenovém rozpětí.
Zákon č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost
a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele."
Žádáme o upřesnění položky - rozpad kompletu na položky, včetně odkazu na výkresovou
dokumentaci která se k položce vztahuje.
- svítidlo zářivkové 2x36W, Ex, IP66, vč. zdroje - 2 ks
Vzhledem k tomu, že je požadavek na svítidlo do výbušného prostředí, žádáme o bližší
informace - třída prostředí, způsob upevnění, charakteristika světelných zdrojů.
- Plechový kabelový žlab s víkem 200x50, vč. držáků - 28 m
Popis položky je všeobecný na který lze aplikovat celkovou kalkulaci ve velkém cenovém rozpětí.
Zákon č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost
a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele."
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Žádáme o upřesnění a rozpad položky - způsob zavěšení, povrchová úprava žlabu atd.
- Pancéřová trubka DN29, vč. příchytek a koncovek -10 m
Žádáme o upřesnění položky - povrchová úprava žlabu.
- Izolační kabelové ucpávky Ex - 2 ks
Žádáme o upřesnění položky.
- Izolační kabelové ucpávky do terénu -1 ks
Žádáme o upřesnění položky.
- Ochranná svorkovnice HOP - 2 ks
Žádáme o upřesnění položky.
Komplet izolovaný jímač (Podpůrná trubka GFK Rd50/I=3,2 uchycení na zeď, jímací
hrot AI Rd10/1=1500mm + HVI 3 vodič (12m) ke zkušební svorce, včetně úchytek -1 ks
Žádáme o rozpad kompletu.
-

- Zemnící průchodka - 4 ks
Žádáme o upřesnění položky.
- Podpěry pro hromosvodní vedení -18 ks
Žádáme o upřesnění položky.
- Spojovací hromosvodní materiál -1 set
Tato položka je v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí
přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." Žádáme o rozpad
kompletu (setu), včetně odkazu na výkresovou dokumentaci která se k položce vztahuje.
- Ochranné asfaltové nátěry -1 set
Tato položka je v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí
přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." Žádáme o rozpad
kompletu (setu), včetně odkazu na výkresovou dokumentaci která se k položce vztahuje.
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového
rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický
popis a cenovou kalkulaci. -1 ks
Tato položka je v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí
přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." Tato položka je
taktéž v rozporu s vyhláškou 169 § 2. Touto položkou je snaha přenášet odpovědnost za správnost
a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.
Žádáme o zrušení této položky a nebo řádné doplnění požadavku investora do výkazu výměr tak aby
bylo uchazečům jasné co mají nacenit a nemohla vzniknout žádná interpretační nejistota.
-

- Cena montážních prací -1 set
Tato položka je v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí
přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele."
Žádáme o rozpad kompletu (setu), protože se montážní práce nevztahují pouze na materiálové
položky, ale obsahují také ostatní práce jako připojení, stavební přípomoci, plošiny, lešení atd.
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Odpověď:
Tyto dotazy se týkají vybavení typové RS VTL plynu 1200/2/1-440 elektromateriálem v části III.;
jedná se o dodávku typového zařízení – 1 ks RS s vybavením (viz podsložka soupisu stavebních prací
se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb) prací VTL RS položka č. 4 ). Podsložky „Výpis
trubního materiálu“ a „Elektročást“ pouze upřesňují/specifikují dodávku této RS.
Je doložen opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s trubní specifikací
a elektročástí typové RS 1200/2/1-440. V objektu SO 42, v části Oplocení RS, byla změněna položka
č. 15, odebrány položky č. 16, 17 a 18 a nově doplněny položky 16 a 17.
V objektu SO 42, v části RS, bylo upraveno znění položky č. 4 a byly doplněny podsložky "Výpis
trubního materiálu" a "Elektročást" (podsložky slouží pouze pro bližší specifikaci RS plynu, která se
dodává jako vystrojený ks/komplet).
Část dotazu č. 3 uveřejněného v poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám-8:
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.
Odpověď:
Zadavatel uveřejňuje nové opravené podklady k části III. ke stavebním objektu SO 41 – VTL plynová
přípojka a SO 42 – VTL RS.
V rámci těchto podkladů je stanoveno, že tlaková zkouška VTL plynovodu bude prováděna vodou.
Zároveň je přiložen pro část III. opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve kterém jsou změny projektových dokumentací pro SO 41 a SO 42 zohledněny.
II.
Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů
Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje aktualizované části projektové
dokumentace týkající se stavebních objektů SO 41 a SO 42. Zároveň poskytuje části II. a III.
upraveného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. S ohledem na provedenou
úpravu zadávacích podmínek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní
délku tak, aby dodavatelům poskytl dostatečnou dobu pro zpracování nabídky.
Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 16.2.2017 (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 8.2.2017 (středa),
• termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející
dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 15.2.2017 (středa).
Zadavatel odešle dnes tj. 20.12.2016 k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku
veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.

Ing. Radmila
Musilová
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