MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 45 Realizace ekologických
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501
Letenská 15,118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz

závazků

V Praze dne 11. 1. 2017
PID: MFCR7XXHVD
Č. j.: MF-27763/2016/45-45
Počet listů: 4
Přílohy: Opravený soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr pro část II a část III.
Rozbor položek pro část II.
Věc:
Zpracovatel:

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 11
a Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících
termínů
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 5.1.2017 obdržel písemnou žádost 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:
Z dodatečných informací č. 10:
Dotaz č. 19 :
Při kontrole projektové dokumentace s výkazem výměr jsme narazili v částech I až III na rozpor u
objektů dešťových kanalizací, kde ve výkazu výměr úplně chybí dodávka a montáž odboček na
potrubí k uličním vpustem (ne vždy jsou vpusti napojeny do revizní šachty).
Otázka:
Doplní zadavatel do výkazu výměr objektů dešťových kanalizací dodávku a montáž odboček na
potrubí k uličním vpustem?
Odpověď zadavatele:
V části I, ve stavebním objektu SO 101 Příjezdová komunikace – větev západní byla do soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr doplněna nová položka č. 35 Příplatek za
zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300, měrné množství 2,0 kusy.

V části I, ve stavebním objektu SO 102 Příjezdová komunikace – větev východní byla do soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr doplněna nová položka č. 25 Příplatek za
zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300, měrné množství 2,0 kusy.
V části III nejsou na příslušnou část dešťové kanalizace napojeny žádné UV.
Přílohou těchto dodatečných informací je opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr pro část I.
Nový dotaz:
U dešťové kanalizace část I SO 305 chybí ve výkazu výměr položky dodávky a montáže odboček
z hlavního řadu na přípojky k uličním vpustem.
Jedná se o tyto vpusti:

Trasa 1: 1-UV1, 1-UV2, 1-UV3, 1-UV4, 1-UV5, 1-UV6, 1-UV7, 1-UV8, 1-UV9 (na situaci ani z řezu není u
trasy 1 zakresleno napojení, z toho důvodu nelze jednoznačně určit - zda bude realizováno pomocí odbočky
nebo napojením do šachty) – v případě odboček – 9xDN300/DN200
Trasa 3: 3-UV1, 3-UV2, 3-UV3, 3-UV4, 3-UV5, 3-UV6, 3-UV7, 3-UV8, 3-UV9, 3-UV10, 3-UV11,
3-UV12, 3-UV13, 3-UV14, 3-UV15, 3-UV16 – tzn. 7x DN400/DN200, 3xDN500/DN200,
4xDN300/DN200, 2xDN250/DN200
Trasa 4: 4-UV1, 4-UV2, 4-UV3, 4-UV4, 4-UV6, 4-UV7, 4-UV8, 4-UV9 – tzn. 8xDN300/DN200
Trasa 5: 5-UV2, 5-UV3, 5-UV6, 5-UV7, 5-UV8 – tzn. 2xDN300/DN200, 3xDN250/DN200
Zpevněná plocha SO 306: P-UV2, P-UV3, P-UV4, P-UV5, P-UV6, P-UV7, P-UV8, P-UV9, P-UV10
P-UV12 – tzn. 2xDN300/DN200, 8xDN250/DN200

U dešťové kanalizace část II Trasa 2 chybí ve výkazu výměr položky dodávky a montáže odboček
z hlavního řadu na přípojky k uličním vpustem.
Jedná se o tyto vpusti:
UV14, UV15 – tzn.1xDN500/DN200, 1xDN300/DN200

Odpověď:
Položky na dodávku a montáž odboček z hlavního řadu na přípojky k uličním vpustím jsou doplněny
do soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr části II, do těchto stavebních objektů:
Trasa1: položka č. 58 – dodávka a montáž přípojky vpusti kanalizační uliční na hlavní řad dešťové
kanalizace potrubím PVC DN200 – měrné množství 130,00 m.
položka č. 59 – dodávka a montáž odboček DN300/DN200 z hlavního řadu na přípojky k
uličním vpustem – měrné množství 9,00 ks
Trasa 3 (souvisí i s SO 306 v části I.): položka č.
položka č. 58 – dodávka a montáž přípojky vpusti kanalizační uliční na hlavní řad dešťové
kanalizace potrubím PVC DN200 – měrné množství 274,00 m.
položka č. 59 – dodávka a montáž odboček DN300/DN200 z hlavního řadu na přípojky k
uličním vpustem – měrné množství 10,00 ks
položka č. 60 – dodávka a montáž odboček DN300/DN200 z hlavního řadu na přípojky k
uličním vpustem – měrné množství 6,00 ks
položka č. 61 – dodávka a montáž odboček DN400/DN200 z hlavního řadu na přípojky k
uličním vpustem – měrné množství 7,00 ks
položka č. 62 – dodávka a montáž odboček DN500/DN200 z hlavního řadu na přípojky k
uličním vpustem – měrné množství 3,00 ks
Trasa 4: položka č. 45 – dodávka a montáž přípojky vpusti kanalizační uliční na hlavní řad dešťové
kanalizace potrubím PVC DN200 – měrné množství 190,00 m
položka č. 46 – dodávka a montáž odboček DN300/DN200 z hlavního řadu na přípojky k
uličním vpustem – měrné množství 9,00 ks
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Trasa 5: položka č. 53 – dodávka a montáž přípojky vpusti kanalizační uliční na hlavní řad dešťové
kanalizace potrubím PVC DN200 – měrné množství 112,00 m
položka č. 54 – dodávka a montáž odboček DN250/DN200 z hlavního řadu na přípojky k
uličním vpustem – měrné množství 4,00 ks
položka č. 59 – dodávka a montáž odboček DN300/DN200 z hlavního řadu na přípojky k
uličním vpustem – měrné množství 1,00 ks
F2.02.02. – dešťová kanalizace: položka č. 79 – dodávka a montáž odboček DN300/DN200 z
hlavního řadu na přípojky k uličním vpustem, trouby TZH – měrné množství 1,00 ks
položka č. 80 – dodávka a montáž odboček DN500/DN200 z hlavního řadu na přípojky k
uličním vpustem, trouby TZH – měrné množství 1,00 ks
Přílohou těchto dodatečných informací je opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr pro část II. a dále rozbor položek, které jsou doplněny do soupisu. Tento rozbor
slouží pro uchazeče ke stanovení jednotkové ceny daných položek.
Dotaz č. 2:
Z dodatečných informací č. 10:
Dotaz č. 17 :
Při kontrole projektové dokumentace s výkazem výměr jsme narazili v části III na rozpor u SO 31
Pitný vodovod, kde se část trasy kříží s již realizovanou částí komunikace (naproti Děkanskému
kostelu). Toto není nijak zohledněno ve výkazu výměr (není řešeno bourání stávajících povrchů,
včetně jejich následného uvedení do původního stavu).
Otázka:
Doplní zadavatel do výkazu výměr SO 31 Pitný vodovod položky týkající se přechodu trasy stávající
komunikace?
Odpověď zadavatele:
V části III, ve stavebním objektu SO 31 Zásobní řad pitné vody byla do soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr doplněna nová položka č. 14 Vybourání a obnova povrchů při
křížení komunikace, měrné množství 1,0 m2.
Přílohou těchto dodatečných informací je opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr pro část III.
Nový dotaz:
Zadavatel doplnil do výkazu výměr novou položku č. 14 Vybourání a obnova povrchů při křížení
komunikace o výměře 1 m2. Ve výkazu výměr je však pod touto položkou poznámka k položce:
Vybourání stávajících konstrukcí komunikací 12,0x3,0m, tl. konstrukce 640 mm, odvoz na skládku,
skládkovné, obnova konstrukcí komunikací v tl. 640mm.
Chápeme správně, že v rámci výkazu výměr (výběrového řízení) se ocení 1 m2 Vybourání a obnova
povrchů při křížení komunikace a až při realizaci se zohlední skutečné m2 opravy? To znamená, že
výměra 12,0x3,0m uvedená v poznámce u položky je předpokládaná orientační výměra opravy?
Odpověď:
V části III. SO 31 Pitný vodovod byla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr upravena položka č. 14 Vybourání a obnova povrchů při křížení komunikace. Měrné množství
36 m2.
Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou těchto
dodatečných informací.
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II.
Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů
V návaznosti na poskytnutí opravených Soupisů 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 2.3.2017 (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 22.2.2017 (středa),
• termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející
dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 1.3.2017 (středa)
• minimální doby, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán do 31.08.2017.
Zadavatel odešle dnes tj. 11.1.2017 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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