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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 5. 4. 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:
Zadavatel v článku 6.1 zadávací dokumentace požaduje do nabídky předložit časový harmonogram
předmětu veřejné zakázky, který bude respektovat termíny dle tohoto článku. Zde se však
„předpokládá“ termín zahájení 1.4.2017, což je v tuto chvíli již zcela nereálné. Zároveň zadavatel
požaduje dle článku 10.1 zadávací dokumentace předložit tabulku s předpokládaným ročním plněním
ve vazbě na tento harmonogram.
Dotaz uchazeče:
Má tedy skutečně uchazeč do těchto příloh uvažovat s termínem, který již proběhl?
Odpověď:
„Zadavatel v čl. 6.1 ZD uvedl, že „uvedené konkrétní termíny zahájení plnění a dokončení plnění
jsou pouze termíny předpokládanými, stanovenými zadavatelem s ohledem na bezproblémový
průběh zadávacího řízení. Uvedené termíny mohou být posunuty z objektivních důvodů…“

Vzhledem k tomu, že předpokládané termíny plnění nemohou být splněny, dojde k jejich posunutí ve
smyslu citovaného textu.
S ohledem na dosavadní průběh zadávacího řízení zadavatel předpokládá, že k zahájení realizace
zakázky dojde ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017.
Při zpracování časového harmonogramu je nezbytné dodržet celkovou dobu plnění zakázky (počet
měsíců) s tím, že zadavatel uzná v nabídce předložený časový harmonogram i bez konkrétních
termínů zahájení a ukončení prací. Předpokládané finanční rozdělení do jednotlivých let realizace
bude pak odpovídat předloženému časovému harmonogramu.
Dotaz č. 2:
Zadavatel v dodatečných informacích číslo 20 z dnešního dne upravil Soupis stavebních prací tak, že
vyjmul z objektů sanací položky odkopávek, příplatků za lepivost a úpravu pláně. Uchazeč se však
domnívá, že stanovený postup sanace ve dvou vrstvách 25 cm, nelze bez případné odkopávky
minimálně pro jednu vrstvu zrealizovat. To by bylo možné pouze při případné sanaci jedné vrstvy
v tl. 50 cm.
Zároveň uchazeč požaduje navrácení položky pro úpravu pláně, neboť se v tomto případě (alespoň
v místech násypů) jedná o úpravu para-pláně, na kterou bude teprve vybudován případný násyp, či
aktivní zóna.
Dotaz uchazeče:
Upraví zadavatel výkaz výměr tak, že vrátí vyjmuté položky zpět, či případně upraví způsob
provádění sanací na jednu vrstvu tl. 50 cm a doplní zpět položku úpravy plání?
Odpověď:
V rámci části II. je uvažováno s prováděním stabilizace ve dvou vrstvách z důvodu předpokládané
vyšší vlhkosti podloží než v části I. Dále bylo při návrhu přihlédnuto ke svažitosti okolního terénu
a snadnějšímu technologickému provedení stabilizace v tl. 250 mm v dané části stavby. Do ceny
položky č. 4 „Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl. do 250 mm
plochy přes 5000 m2“ v částech rozpočtu „Sanace trasy 1 – 7“ a „Sanace OK 1 – OK 2“ zahrne
zhotovitel i náklady spojené s odkopávkami, přesunem zeminy do 50 m a zpětným uložením zemin
nutné pro zhotovení sanace ve dvou vrstvách, a to nad rámec všech složek přímých i nepřímých
nákladů daných položek stanovených v cenové soustavě ÚRS. Množství zeminy v jedné vrstvě pro
jednotlivé trasy činí:
TRASA 1:
TRASA 2:
TRASA 3:
TRASA 4:
TRASA 5:
TRASA 6:
TRASA 7:
OK1:
OK2:
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3016,5 m3
3250,0 m3
4141,3 m3
788,8 m3
1862,5 m3
404,5 m3
1567,5 m3
872,3 m3
942,5 m3

I.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 4 zákona VZ
Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce
v souladu s § 49 odst. 4 zákona VZ.
Po provedené kontrole soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr u části II.
přistoupil zadavatel k opravě ve stavebních objektech F2.02.03 – Čerpací stanice vč. účelové
komunikace a F2.05.01 – Vodovod vč. vodoměrné šachty.
Byly upraveny položky přesunu hmot tak, aby bylo možné doplnit procentuální podíl.
Přílohou těchto dodatečných informací je opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr pro část II.

Ing. Radmila
Musilová
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