┌
všem zájemcům o veřejnou zakázku
určeno k uveřejnění na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/
└
Věc: Dodatečné informace (#5) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Trpišov – splašková
kanalizace“
Z pověření zadavatele – Města Slatiňany, IČ 00270920 – oznamuji všem dodavatelům dodatečné informace (v
pořadí páté) 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 #65):

Ve výkazu výměr chybí tyto položky:
a)
b)

Zkouška těsnosti potrubí DN 250 a DN 300 (kanalizační potrubí PP DN 250 990,20 m a kanalizační potrubí PP DN 300 - 343,50 m).
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách (pro potrubí DN 250 + DN 300).
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Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.
Odpověď zadavatele: Zadavatel v současné době přepracovává soupis prací s výkazem výměr. Do
nyní upravovaného soupisu prací s výkazem výměr budou doplněny položky specifikující zkoušku
těsnosti potrubí DN 250 a DN 300 a zabezpečení konců potrubí DN do 300.

Dotaz (celkově #66):

V nově zaslaném výkazu výměr („Odpovědi na dotazy č. 2“) odstranil zadavatel oproti zadávacímu výkazu výměr
tyto položky:
288

K

573111113

287

K

573231111

285

M

592174960

286

K

916991121

284

K

919121122

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu
množství 1,5 kg/m2
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v
množství do 0,7 kg/m2

obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z
dlažebních kostek z betonu prostého
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š
15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem

m2

1 872,728

m2

6 948,498

kus

5,050

m3

0,300

m

3 851,200

Žádáme zadavatele o vyjádření důvodu odstranění položek.
Odpověď zadavatele: Skladba vozovky bude provedena dle přílohy D.2.3 Vzorové uložení. Vše bude
jednoznačně vymezeno v nyní upravovaném soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz (celkově #67):

U těchto dvou položek je rozpor v popisu množství přítoku čerpaných vod (1000 l/min a
500 l/min). V obou položkách by měl být stejný.
13

K

115101202

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min

hod

800,000

14

K

115101301

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

den

80,000

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.
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Odpověď zadavatele: V nyní upravovaném soupisu prací s výkazem výměr bude předmětný rozpor
v těchto položkách odstraněn.
VZHLEDEM K MNOŽSTVÍ DOSUD OBDRŽENÝCH DOTAZŮ A ZJIŠTĚNÝCH NEJASNOSTÍ ZADAVATEL V SOUČASNÉ
DOBĚ PŘEPRACOVÁVÁ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR. PŘI ÚPRAVÁCH SOUPISU PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
ZADAVATEL ZOHLEDNÍ I VEŠKERÉ DOSUD OBDRŽENÉ DOTAZY. VE SMYSLU SHORA UVEDENÉHO
PŘEPRACOVANÝ/UPRAVENÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR (= PŘÍLOHA
Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) BUDE VŠEM ZÁJEMCŮM POSKYTNUT V PŘÍŠTÍCH DODATEČNÝCH
INFORMACÍCH.
Zadavatel vzhledem k poskytnutí dodatečných informací, v rámci nichž dochází k úpravě zadávacích podmínek,
opětovně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to do 26.1.2016. Opravné Oznámení o zakázce, obsahující
prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a další s ní související termíny), bylo odesláno k uveřejnění do Věstníku
veřejných zakázek.
K dalšímu prodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel přistoupí v okamžiku uveřejnění přepracovaného
soupisu prací s výkazem výměr.
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 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 19.1.2016
Ing. Jan Hurdálek p.p.
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
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