DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 99 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:

II/124 Hostišov Jiřetice Hranice okresu

Zadavatel obdržel následující dotazy dodavatele, na něž odpovídá tímto doplněním zadávací dokumentace.
Dotaz dodavatele č. 1:
SO 101 - hlavní trasa
PD SO 101 obsahuje:
B.1.1.002 - situace 1.část, kde je v km 0+080.000 zakreslena zastávka bus se zábradlím
B.1.1.013 - výkres zábradlí do betonových patek
TZ bod 3.7 uvádí v místě autobusové zastávky nové svodidlo
Domníváme se, že výměra zábradlí ve výkazu výměr chybí. Prověří věc zadavatel a uvede v soulad výkaz
výměr a výkresovou část?
Odpověď zadavatele:
Do soupisu prací SO 101 byly přidány položky č. 49 a 50 pro vlastní zábradlí, dále položka č. 6 pro výkop
patek zábradlí a položka č. 21 pro betonové patky zábradlí.
Dotaz dodavatele č. 2:
SO 101.1 - propustky
V situacích jsou zakreslena čela pouze u propustku v km 0,103 a 4,524. Ostatní propustky jsou dle vzorového
řezu se sešikmenou troubou odlážděnou kamennou dlažbou. Ve výkazu výměr je v pol. 11 uvedeno 21 ks čel
z lomového kamene a není v něm uvedena výměra kamenné dlažby. Prověří věc zadavatel a uvede v soulad
výkaz výměr a výkresovou část?
Odpověď zadavatele:
Výkaz výměr je v pořádku. V dokumentaci je mylně uvedeno, že se jedná o kamennou dlažbu. Správně má
být uvedeno, že čela jsou odlážděna lomovým kamenem tl. 250 mm.
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Dotaz dodavatele č. 3:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Výkaz výměr obsahuje položku č. 4 - PP 0 3.
Vypracování a projednání projektu DIO a DIR před zahájením stavby.
Neobsahuje však položku na vlastní provedení DIO dle PD ze zadání
Doplní zadavatel položku do výkazu výměr?
Odpověď zadavatele:
V soupisu prací byl vytvořen nový objekt DIO, ve kterém bylo doplněno provizorní dopravní značení.
V návaznosti na shora uvedené doplnění zadávacích podmínek, mění zadavatel lhůty v zadávacím
řízení následujícím způsobem:



Nabídky musí být podány nejpozději dne 10. 7. 2018 do 10:30 hodin.
Otevírání obálek se uskuteční dne 10. 7. 2018 do 11:00 hodin.

Ostatní podmínky zadávacího řízení tímto zůstávají nedotčeny.
Příloha:

Doplněný soupis prací

V Praze dne 30. 5. 2018

Mgr. Ing.
Eva
Rafajová

Digitálně podepsal
Mgr. Ing. Eva
Rafajová
Datum: 2018.05.30
15:05:31 +02'00'

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