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:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská

Zadavatel obdržel dne 30. 5. 2018 níže uvedené dotazy dodavatele. K tomuto dotazu zadavatel
poskytuje dále uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz dodavatele č. 1:
Ve výkazu výměr zadavatele je stavební objekt „SO 302b – Kanalizace – přípojky potrubí“. Zde, pod
pořadovým číslem 5, je uveden materiál: jímka plastová na obetonování 2 x 2 x 1 m objem 4 m3.
Může zadavatel zveřejnit výkresovou dokumentaci k této jímce?
Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:
Jedná se o dočasnou jímku, která je nutná při etapové stavbě kanalizace. Někdy bude nutné zřídit
dočasné místo pro přečerpávání odpadních vod ze stávající kanalizace. Jímka se tedy bude
přesouvat a nebude ukládána napevno, proto ani není zpracován vzorový výkres, nebude vybavena
poklopem atd. V soupisu prací je uvedena pro úplnost, protože to není úplně obvyklá součást
přečerpávání vod na staveništi. Záleží na zhotoviteli, jestli použije plastovou nebo ŽB
prefabrikovanou jímku. Podrobněji je přečerpávání a etapizace řešeno v části projektu ZOV.
Dotaz dodavatele č. 2:
Výkres č.B.2.2.1 Technická zpráva SO 305 Uliční vpusti vč. přípojek, str.8, odd. Vpust RV2 se
škrcením odtoku. V této části je uvedeno: Za vpust bude zařazena plastová šachta s
regulovaným
odtokem
a
bezpečnostním
přepadem,
například
Glynwed Multi DN 600 Regulace odtoku je řešena škrticí clonou na Qr = 3,0 l/s.
Je tato šachta uvedena v soutěžním výkazu výměr? Pokud ano, kde?
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Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:
Šachta je součástí objektu SO 305b, položka č. 8, kód 894812318.
Ostatní podmínky zadávacího řízení tímto zůstávají nedotčeny.

V Praze dne 4. 6. 2018

Mgr. Ing. Digitálně
podepsal Mgr.
Ing. Eva Rafajová
Eva
Datum:
Rafajová 2018.06.04
16:12:56 +02'00'
Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka
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