VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
zastoupen: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek

Zástupce zadavatele:

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
IČO: 024 76 649
se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni
pod sp. zn. C 29293

Veřejná zakázka:

Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa

Dotaz dodavatele č. 1:
1.

V soupisu prací SO 102 - Větev B jsou uvedeny položky č 17-22 v oddílu 5.1 Konstrukce
cyklostezky. Ve výkresové dokumentaci však podél větve B cyklostezka znázorněna není,
je zde pouze chodník ze zámkové dlažby. Opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby souhlasil
s výkresovou dokumentací?

2.

Součástí zadávací dokumentace je požadavek zadavatele, aby byl v rámci cenové nabídky
účastníkem poskytnut oceněný soupis prací ve formátu .xc4 nebo obdobném výstupu
z rozpočtového softwaru. Zadavatel však v rámci zadávací dokumentace soupis ve formátu .xc4
neposkytl, poskytl pouze formát xls. Opravdu zadavatel trvá na odlišném formátu, než byl
poskytnut v rámci zadávací dokumentace nebo postačí doložení oceněného soupisu prací ve
formátu xls?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:
1.

Na chodníku podél větve B bylo počítáno s možností jízdy cyklistů po navrhovaném chodníku,
proto zde je navržena silnější skladba chodníku a tato skladba je nazvána cyklostezka v souladu
s výkresem 102.4. Vzorové příčné řezy. Tento návrh je v souladu s platným územním
rozhodnutím. Na výkrese A.2. Koordinační situace je "chodník" podél větve B vyznačen mylně
žlutou šrafou, která značí chodník ze zámkové dlažby. Na výkrese 100.1. Situace komunikace
je tento "chodník" vyznačen šrafou, která není v legendě popsána. Ve vzorovém příčném řezu
je však navržena skladba s povrchem z asfaltového betonu, tato skladba je následně i ve výkazu
výměr.
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Zadavatele poskytuje jako Přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace opravený
výkres A.2. Koordinační situace a výkres 100.1. Situace komunikace.
2.

Zadavatel trvá na formátu .xc4 nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Zadavatel
poskytuje jako Přílohu č. 2 tohoto vysvětlení neoceněný soupis prací ve formátu .xc4.

Dotaz dodavatele č. 2:
V soupisu prací SO 301 - Kanalizace je dle našeho názoru chybně položka č. 24. Jedná se
o dodávku korugovaného PP potrubí DN 800 dl. 6m v množství 93 ks. Montáž potrubí tedy položka
č. 23 je pro dimenzi DN 600 v množství 546,99 m. Ve výkresové dokumentaci se potrubí DN 800
v takovém množství neobjevuje. Opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby souhlasila dimenze
u montáže a dodávky potrubí?
Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:
Položka č. 24 má být
dodávka korugovaného PP potrubí DN600 dl.6m.
V rozpočtovém popisu je popis položky v pořádku, v plném popisu, který se používá pro je chybně
uvedeno DN800. Platná dimenze je tedy DN 600, jak je správně u montáže u pol. č. 23.
Zadavatele poskytuje jako Přílohu č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace opravený soupis
prací, z něhož vyplývá správná dimenze DN 600 v položce č. 24.

V návaznosti na shora uvedené vysvětlení zadávacích podmínek, mění zadavatel lhůty
v zadávacím řízení následujícím způsobem:



Nabídky musí být podány nejpozději dne 30. 5. 2018 do 10:00 hodin.
Otevírání obálek se uskuteční dne 30. 5. 2018 v 10:30 hodin.

Ostatní podmínky zadávacího řízení tímto zůstávají nedotčeny.
Přílohy:
Příloha č. 1: Opravený výkres A.2. Koordinační situace a výkres 100.1. Situace komunikace
Příloha č. 2: Neoceněný soupis prací ve formátu .xc4
Příloha č. 3: Neoceněný soupis prací ve formátu .xls

V Praze dne 10. 5. 2018

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Eva Rafajová
Ing. Eva Ing.
Datum:
Rafajová 2018.05.10
11:07:13 +02'00'

Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka
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