MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
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
V Praze dne 30. 3. 2017
PID: MFCR7XEPUN
Č. j.: MF-27763/2016/45-64
Věc:
Zpracovatel:

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 19
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 27. 3. 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:
Domníváme se, že v soupisu prací v objektech Sanace trasy 1-7 a sanace OK 1-2 je položka
č. 1 „Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině tř. 3“ uvedena zbytečně a pouze duplikuje
činnost frézy, která je obsažena v položce č. 4 „Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými
pojivy“. Položku odkopu v soupisu prací si lze vysvětlit pouze tak, že se zemina odkope a její
stabilizace se provede mimo trasu sanace a poté se uloží zpět do trasy sanace. V tomto případě pak
ve výkazu výměr chybí položky týkající se přesunu těchto odkopávek a jeho následné umístění zpět
do trasy sanací. Pokud tomu tak není a sanace tras probíhá na místě, jak je zřejmé z projektové
dokumentace, prosíme zadavatele o vyjmutí těchto položek ze soupisu prací.
Odpověď:
Sanace trasy proběhne v místě budoucí komunikace. K položce č. 4 „Zřízení podkladu ze zeminy
upravené hydraulickými pojivy“, která obsahuje činnost frézy, je přesto nutné ocenit také položku
č. 1 „Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině tř. 3“ v částech soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr Sanace trasy 1 – Sanace trasy 7 a dále v částech Sanace OK 1
a Sanace OK 2 (část II), a to ve stanoveném rozsahu.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr plně koresponduje s ostatními částmi
zadávací dokumentace.
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