┌
všem zájemcům o veřejnou zakázku
určeno k uveřejnění na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/
└
Věc: Dodatečné informace (#4) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Trpišov – splašková
kanalizace“
Z pověření zadavatele – Města Slatiňany, IČ 00270920 – oznamuji všem dodavatelům dodatečné informace (v
pořadí čtvrté) 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 #55):

Čerpadla:
Prosím tímto o informaci, zda mají čerpadla v ČS1-5 mít řezací zařízení.
Odpověď zadavatele: Ano čerpací stanice (čerpadla) musí obsahovat mělnící zařízení.

Dotaz (celkově #56):

Dodatečné informace č.2 – dotaz (#35) – monolitické šachty:
 Na základě dotazu byly do výkazu výměr doplněny 4ks monolitických šachet:
894411117

Zřízení šachet monolitických

kus

4,000

kus

4,000

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300
dno beton tř. C 25/30

592241816

monolitické betonové šachty
Poznámka k položce:
materiál potřebný na monolitické betonové šachty

Chyba! Chybné propojení.Dovolujeme si upozornit, že plný text u položky pro zřízení nekoresponduje
s textem položky.
Žádáme zadavatele o informaci, co přesně ocenit v položce na dodávku materiálu, který je potřebný pro
monolitickou šachtu nebo o poskytnutí výkresu, ze kterého by toto bylo možné vyčíst.
Odpověď zadavatele: Monolitické šachty projektová dokumentace neobsahuje; chybná zmínka o
nich byla v technické zprávě vymazána a takto opravená technická zpráva je přílohou těchto
dodatečných informací. Informace o šachtách odpovídajících soupisu prací s výkazem výměr jsou
v kapitolách 1.1.d) a 1.4.a) technické zprávy. Pouze jedna šachta má monolitické dno – viz příloha č.
D.2.4.1 Typová revizní šachta (výkres prefabrikovaných šachet a jedné s monolitickým dnem).

Dotaz (celkově #57):

Zemní práce – zásyp:
 Zadavatel po doplnění výpočtu množství k položce změnil množství oproti původnímu výkazu výměr, ale
zapomněl ve výpočtu připočíst zásyp startovacích jam protlaků a částečný zásyp nebo správněji obsyp
objektů pro jámy čerpacích stanic.
174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

m3

6 522,900

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
"viz příloha č. D.2.3 Vzorové uložení"
hlryh3+hlryh4+hlryh5+hlryh6

8 656,714
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8656,7-2133,8


6 522,900

Dodávka štěrkopísku pro zásyp stále nemá výpočet množství. Z položek jasně nevyplývá množství zásypu
zeminou a množství zásypu štěrkopískem. Odpověď zadavatele na dotaz (#1) tvrdí, že výpočet se
provádí v Excelu. Tento výpočet nám poskytnut nebyl.

Odpověď zadavatele: Chybějící výpočty byly do soupisu prací s výkazem výměr doplněny.

Dotaz (celkově #58):

Kanalizační přípojky:
 Žádáme o sjednocení projektové dokumentace, zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a výkazu
výměr ohledně kanalizačních přípojek tak, aby vše spolu korespondovalo a odpovídalo vyhlášce
230/2012. Dle technické zprávy a zadávací dokumentace mají součástí veřejné zakázky být veřejné části
přípojek. Dle tabulky přípojek a odpovědí na dotazy materiál hradí majitel připojovaného objektu, zemní
práce zadavatel veřejné zakázky.
 Předpokládáme, že zadavatel opraví projekt a zadávací dokumentaci ve smyslu odpovědí na dotazy a
proto se dále ptáme:
- Zemními pracemi na přípojkách se rozumí bourání povrchu pozemku, hloubení, pažení, lože pod
potrubí, obsyp potrubí, zásyp a zpětná úprava povrchu pozemku?
- Jak zadavatel zajistí, aby v rámci stavby všichni majitelé uložili včas do výkopu potrubí a šachtu
přípojky, aby mohl být proveden obsyp a zásyp?
Odpověď zadavatele: Součástí stavby JSOU i veřejné části kanalizačních přípojek, jak je uvedeno
v oznámení o zahájení zadávacího řízení /Oznámení o zakázce, bod II.1.5)/ a v textové části
zadávací dokumentace /v bodě 2.2. odst. prvním/.
Vzhledem k dosud obdrženým dotazům stran specifikace kanalizačních přípojek zadavatel z důvodu
jednoznačného vymezení způsobu provedení domovních přípojek doplnil do soupisu prací
s výkazem výměr i trubní materiál (včetně domovní revizní šachty). V soupisu prací s výkazem
výměr byl chybějící materiál kanalizačních přípojek doplněn v položkách č. 322, 329, 330, 327, 328,
320, 321. Uchazeč je povinen ocenit celou (takto upravenou a doplněnou) část kanalizačních
přípojek.
Vzhledem ke shora uvedenému zadavatel ruší poskytnuté odpovědi na následující dotazy:
- odpověď na dotaz #2 v rámci dodatečných informací č.1,
- odpovědi na dotazy #14 a #34 v rámci dodatečných informací č.2, a
- odpověď na dotaz #43 v rámci dodatečných informací č.3,
a tyto všechny nahrazuje odpovědí na tento dotaz #58.
Za nejasnosti způsobené shora uvedenými předchozími odpověďmi se zadavatel omlouvá!

Dotaz (celkově #59):

V této položce je špatná výměra.
33

141721115

Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m
vnějšího průměru přes 125 mm do 160 mm

34

142159100

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová
ČSN 411353.0 D159 tl 4,5 mm

m

m

39,900

35,400

Správná výměra má být u pol. č. 34 39,9 m.
Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.
Odpověď zadavatele: V soupisu prací s výkazem výměr byly výměry položek č. 33 a 34 sjednoceny.

Dotaz (#60):

V této položce je špatná výměra.
313

141721119

Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru
do 600 mm v hornině tř 1 až 4

312

142159176

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 530x8,0mm

m

m

35,400

4,500

Správná výměra má být u pol. č. 312 35,4 m.
Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.
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Odpověď zadavatele: V soupisu prací s výkazem výměr byly výměry položek č. 313 a 312
sjednoceny.

Dotaz (#61):

K této položce žádáme doplnit výkresy těchto monolitických šachet a podrobnější výkaz měrných jednotek (beton,
výztuž, pažení, apod.).
Pol. č. 306 a 307 Zřízení a dodávka monolitických šachet.
Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr a doplnění projektové dokumentace.
Odpověď zadavatele: Monolitické šachty projektová dokumentace neobsahuje; chybná zmínka o
nich byla v technické zprávě vymazána a takto opravená technická zpráva je přílohou těchto
dodatečných informací. Informace o šachtách odpovídajících soupisu prací s výkazem výměr jsou
v kapitolách 1.1.d) a 1.4.a) technické zprávy. Pouze jedna šachta má monolitické dno – viz příloha č.
D.2.4.1 Typová revizní šachta (výkres prefabrikovaných šachet a jedné s monolitickým dnem).
Zadavatel si dále dovoluje odkázat na odpověď na dotaz #56 shora.

Dotaz (#62):

Dle zadávací dokumentace je požadováno doložení referenčních staveb (kanalizace s přípojkami). Kanalizační
přípojky nejsou součástí výběrového řízení.
Nezohlední zadavatel tento požadavek a neupraví požadavek na reference, a to bez kanalizačních přípojek.
Žádáme zadavatele o upřesnění.
Odpověď zadavatele: Součástí stavby JSOU i veřejné části kanalizačních přípojek, jak je uvedeno
v oznámení o zahájení zadávacího řízení /Oznámení o zakázce, bod II.1.5)/ a v textové části
zadávací dokumentace /v bodě 2.2. odst. prvním/. V soupisu prací s výkazem výměr byl chybějící
materiál kanalizačních přípojek doplněn v položkách č. 322, 329, 330, 327, 328, 320, 321. Zadavatel
si v dalším dovoluje odkázat na odpověď na dotaz #58 shora.
Vzhledem ke shora uvedenému zadavatel neupraví stanovené požadavky na (technickou)
kvalifikaci, neboť tyto odpovídají rozsahu předmětu plnění této veřejné zakázky.

Dotaz (#63):

Při kontrole poskytnutého slepého rozpočtu s výkazem výměr jsme zjistili nesoulad množství u položek č. 33
Řízené horizontální vrtání… a 34 trubka ocelová…. Domníváme se, že by tyto výměry měli být shodné nebo
naopak dodávka materiálu vyšší o ztratné než je provedení prací. Dále tato úvaha platí pro podobné položky č.
313 a 312.
Je množství uvedeno správně? Pokud je množství uvedeno správně, žádáme Vás o vysvětlení.
Odpověď zadavatele: V soupisu prací s výkazem výměr byly výměry položek č. 33 a 34 sjednoceny.
Zadavatel si dále dovoluje odkázat na odpověď na dotaz #59 shora.

Dotaz (#64):

Při kontrole poskytnutého slepého rozpočtu s výkazem výměr se domníváme, že pro položku č. 267 Založení
parkového trávníku… v celkové ploše 2081,06m2 je nepřiměřené množství dodávaného travního semene pol. č.
62 osivo směs travní… v množství 416,212kg. Rozpočtový program, ve kterém je rozpočet zpracován, přitom
uvádí koeficient množství 0,015kg/m2. Při výměře 2081,06m2 odpovídá dodávka travního semene množství
necelých 32kg.
Pokud je množství uvedeno správně, žádáme Vás o vysvětlení.
Odpověď zadavatele: V soupisu prací s výkazem výměr bylo množství upraveno.
Ve smyslu shora uvedených odpovědí upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr (= příloha č. 2 zadávací dokumentace) je přílohou těchto dodatečných informací.
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#3.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:
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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, opětovně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to do 22.1.2016. 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 15.1.2016
Ing. Jan Hurdálek p.p.
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Přílohy:
D_1_Technická_zpráva (ve formátu *.pdf)

(k odpovědím na dotazy #56 a #61)

-

Výkres D_2_4_1_Typova revizni sachta (ve formátu *.pdf)

-

upravená příloha č. 2 zadávací dokumentace: TrpisVDZKanalO - Trpišov-splašková kanalizace, DVZ,DPS
[zadání]_UPRAVENY#3.xls

(k odpovědím na dotazy #56 a #61)

dodatečné informace k zadávacím podmínkám_strana 4 (celkem 4)

