┌
všem zájemcům o veřejnou zakázku
určeno k uveřejnění na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/
└
Věc: Dodatečné informace (#3) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Trpišov – splašková
kanalizace“
Z pověření zadavatele – Města Slatiňany, IČ 00270920 – oznamuji všem dodavatelům dodatečné informace (v
pořadí třetí) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Trpišov – splašková kanalizace“, zadávané v zadávacím
řízení podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, platné, znění (dále jen „Zákon“)
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zpracoval zadavatel na základě obdržených žádostí. Dodatečné
informace sestávají z:

Dotaz (celkově #41):

Domnívám se, že zde (v PD na CD – pozn. zadavatele) není oddíl D2..5 - Kanalizační přípojky ( a přitom se Výpis
trubního materiálu, který je přiložen u kanalizace odvolává na tento oddíl)
Dále zde není příoha D 2.3, D2.7. D2.8 - ale nevím zda opravdu v těchto něco mělo být
Prosím Vás o nějaké info alespon k tomu oddílu 2.5
Odpověď zadavatele: Vše požadované je přílohou těchto dodatečných informací (D_2_3_Vzorové
uložení, D_2_4_5_Tabulkal_pripojek, D_2_7_Výustní_objekt, D_2_8_Výpis_materialu).

Dotaz (#42):

Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 123 - vodovodní potrubí 32x2,9 .... 510 m. Prosíme o uvedení výpisu
vodovodních přípojek, kde je uvedena tato délka. V projektové dokumentaci je uvedeno, že se bude přepojovat
pouze 10 ks vodovodních přípojek a na přepojení 1ks je potřeba 1m.
Odpověď zadavatele: Materiál bude použit na provizorní vodovod – zásobení spotřebiště během
provádění přeložky.

Dotaz (#43):

Prosíme o uvedení, zda zřízení kanalizačních přípojek a dodání plastových revizních šachet DN200 je předmětem
výběrového řízení. Ve výkazu výměr je u odstranění povrchů, pažení aj. v poznámce uveden odkaz na kanalizační
přípojky. Z tohoto se domníváme, že práce nutné pro realizaci přípojek jsou zahrnuty ve výkazu výměr. Bohužel
jsme nenašli ve výkazu výměr potřebné položky pro dodávku materiálu, šachet a jejich montáž.
Odpověď zadavatele: Revizní šachty a materiál na přípojky hradí majitel nemovitosti; investor hradí
zemní práce přípojek.

Dotaz (#44):

Ve výkazu výměr chybí položky pro ocenění elastomerového těsnění DN1000 pro spojení jednotlivých šachtových
dílů. Prosíme o doplnění rozpočtu.
Odpověď zadavatele: Zadavatel do soupisu prací s výkazem výměr položky doplnil.

Dotaz (#45):

Prosíme zadavatele o vyspecifikování typu poklopů a jejich materiálového provedení, které se budou osazovat na
čerpací stanice.
Odpověď zadavatele: Litinový 600x600, uzamykatelný.

Dotaz (#46):

DOmníváme se, že v rozpočtu nesedí počet šoupátek a k nim odpovídající počet teleskopických souprav +
poklopy. Prosíme zadavatele kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.
Odpověď zadavatele: Zadavatel nesoulad v počtech v soupisu prací s výkazem výměr opravil.

Dotaz (#47):
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V projektové dokumentaci je uvedeno, že se budou realizovat výtlaky HDPE 75x6,9 - 2479,8m a HDPE 63x5,8
mm - 581,3m. Ve výkazu výměr je potrubí k těmto výtlakům uvedeno jako vodovodní. DOmníváme se, že správně
by mělo být kanalizační. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.
Odpověď zadavatele: V soupisu prací s výkazem výměr potrubí opraveno na kanalizační.

Dotaz (#48):

V případě že předmětem výběrového řízení není zhotovení kanalizačních přípojek, prosíme o sdělení zda se
předpokládá s osazením a dodáním kanalizačních odboček, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, nebo se
kanalizační přípojky budou realizovat dodatečně např. navrtávkou
Odpověď zadavatele: Odbočky a kolena doplněna do soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz (#49):

Prosíme o upřesnění, zda máme ocenit i výkazy výměr pro elektro ČS - přípojky NN a elektro ČS, které jsou
samostatnou přílohou a tuto částku pak přičíst k výkazu výměr kanalizace.
Odpověď zadavatele: Ano, uchazeč je povinen ocenit soupis prací s výkazem výměr elektro ČS přípojky NN a elektro ČS s názvem „12_Výkaz výměr_Trpišov“, který tvoří samostatnou přílohu, a
celkovou částku doplnit do položky č. 274 Elektročást. Zadavatel si dále dovoluje odkázat na
odpověď na dotaz #30 v rámci dodatečných informací č.2.

Dotaz (#50):

V zadávací dokumentaci, bod 5.3 je vymezena minimální úroveň kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Je uvedeno, že z dokladů předložených dodavatelem musí
být nadevší pochybnost zřejmé, že dodavatel v posledních pěti letech realizoval min. následující stavby:
1.
1. min. 1 stavbu splaškové kanalizace s alespoň 50 přípojkami a s alespoň 1 přeložkou jakýchkoli sítí
v délce min. 150m v celkovém finančním objemu min. CZK 18 mil. bez DPH nebo ekvivalentu této částky
v cizí měně, nebo stavbu, která zahrnovala i výstavbu splaškové kanalizace s alespoň 50 přípojkami a
s alespoň 1 přeložkou jakýchkoli sítí v délce min. 150m ve finančním objemu min. CZK 18 mil. bez DPH
z celkové ceny takové stavby, a dále
2. 2. min. 1 stavbu gravitační kanalizace v min. délce 1600 m s alespoň 50 přípojkami, a dále
3.
3. min. 1 stavbu tlakové kanalizace v min. délce 1700m s alespoň 2 čerpacími stanicemi a s alespoň
jedním protlakem (jakékoliv délky) a dále
4.
4. min. 2 stavby kanalizace, každou s alespoň 2 čerpacími stanicemi a s alespoň jedním protlakem
(jakékoliv délky), každou ve finančním objemu min. 9 mil. Kč bez DPH, a dále
5. 5. min. 1 zakázku na opravu asfaltových povrchů komunikací ve finančním objemu min. CZK 1,2 mil.
bez DPH, nebo stavbu, která zahrnovala i opravu asfaltových povrchů komunikací ve finančním objemu
min. CZK 1,2 mil. bez DPH z celkové ceny takové stavby.
Chápe uchazeč správně, že uvedené požadavky splní, když prokáže:
-

požadavek bodu 1 a 3 referencí A (reference stavby kde se relizovalo min. 50 přípojek , alespoň 1
přeložka sítí v délce min. 150m v celkovém finančním objemu min. CZK 18 mil. bez DPH, výtlačný řád v min.
délce 1700m, min. 2 čerpací stanice a minimálně 1 protlak)
požadavek bodu 2 referencí B (reference stavby v délce min. 1600m s min. 50 přípojkami)
požadavek bodu 4 referencí C (reference stavby s min. 2 čerpacími stanicemi, minimálně 1 protlakem
v ceně min. 9 mil Kč bez DPH) a A (reference stavby kde se relizovalo min. 50 přípojek , alespoň 1 přeložka
sítí v délce min. 150m v celkovém finančním objemu min. CZK 18 mil. bez DPH, výtlačný řád v min. délce
1700m, min. 2 čerpací stanice a minimálně 1 protlak)
požadavek bodu 5 referencí D (reference stavby kde se realizovala i oprava asfaltových povrchů
komunikace ve finančním objemu min. CZK 1,2 mil. bez DPH)
Odpověď zadavatele: Předmětné požadavky jsou vymezeny nikoliv v bodě 5.3. (textové části)
zadávací dokumentace, ale v bodě 5.3. kvalifikační dokumentace. Posouzení kvalifikace provede
hodnotící komise. V souladu s judikaturou orgánu dohledu není zadavatel oprávněn předjímat její
postup při posouzení kvalifikace a nemůže tedy nyní posuzovat splnění či nesplnění kvalifikace na
základě dodavatelem uvedených údajů. Zadavatel je přesvědčen, že vymezení min. úrovně
technických kvalifikačních předpokladů a možnosti jejich prokázání v bodě 5.3. kvalifikační
dokumentace je jednoznačné.

Dotaz (#51):

Žádáme zadavatele o doplnění.
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V PD chybí podélné profily výtlaků č. výkresu D.2.2.10 - 16
Odpověď zadavatele: Požadované výkresy zadavatel poskytnul již v rámci dodatečných informací
č.2 k dotazu #32. Přikládá je však i k těmto dodatečným informacím (výkres D_2_2_10+D_2_2_11,
výkres D_2_2_12+D_2_2_13, výkres D_2_2_14+D_2_2_15 a výkres D_2_2_16).

Dotaz (#52):

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.
U protlaků chybí D+M vymezovacích kroužků a manžet.
Odpověď zadavatele: Soupis prací s výkazem výměr byl ve smyslu této žádosti doplněn.

Dotaz (#53):

Chybí D+M 7 m tlakového PVC 110 mm.
Odpověď zadavatele: Soupis prací s výkazem výměr byl ve smyslu této žádosti doplněn.

Dotaz (#54):

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.
Ve výkazu výměr jsme nenašli dodávku a montáž 4 monolitických betonových šachet.
Odpověď zadavatele: Soupis prací s výkazem výměr byl ve smyslu této žádosti doplněn.
Ve smyslu shora uvedených odpovědí upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr (= příloha č. 2 zadávací dokumentace) byl přílohou dodatečných informací č.2.
Uchazeč je povinen při stanovení nabídkové ceny a při zpracování nabídky použít výhradně tento
upravený soupis prací s výkazem výměr (=TrpisVDZKanalO - Trpišov-splašková kanalizace, DVZ,DPS
[zadání]_UPRAVENY#2.xls).
Dodatečnými informacemi zpřesněné/doplněné zadávací podmínky jsou a nutné pro zpracování nabídky.
Dokumenty, které tvoří zadávací podmínky a které nejsou těmito dodatečnými informacemi dotčeny, zůstávají
v dosud platném znění. Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými
informacemi.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel v Zákonem stanovené lhůtě uveřejnil stejným
způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/trpisov-splaskova-kanalizace_11789/
Zadavatel proto nabádá dodavatele, aby profil zadavatele průběžné sledoval.
Zadavatel vzhledem k poskytnutí dodatečných informací, v rámci nichž došlo k úpravě zadávacích
podmínek, prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to do 19.1.2016. Opravné Oznámení o zakázce,
obsahující prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a další s ní související termíny), bylo odesláno k
uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.
Zadavatel se ve smyslu § 151 Zákona nechal při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením na
shora uvedenou zakázku zastoupit společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514.
V Jaroměři, dne 13.1.2016
Ing. Jan Hurdálek p.p.
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
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Přílohy:
Výkres D_2_3_Vzorové uložení (ve formátu *.pdf)

(k odpovědi na dotaz #41)

-

D_2_4_5_Tabulkal_pripojek (ve formátu *.pdf)

-

Výkres D_2_7_Výustní_objekt (ve formátu *.pdf)

-

D_2_8_Výpis_materialu (ve formátu *.pdf)

-

Výkres D_2_2_10+D_2_2_11 (ve formátu *.pdf)

-

Výkres D_2_2_12+D_2_2_13 (ve formátu *.pdf)

-

Výkres D_2_2_14+D_2_2_15 (ve formátu *.pdf)

-

Výkres D_2_2_16 (ve formátu *.pdf)

(k odpovědi na dotaz #41)
(k odpovědi na dotaz #41)
(k odpovědi na dotaz #41)

(k odpovědi na dotaz #51)
(k odpovědi na dotaz #51)
(k odpovědi na dotaz #51)
(k odpovědi na dotaz #51)
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