VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
zastoupen: Martinem Hermanem, 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/105 Netvořice, rekonstrukce
Zjednodušené podlimitní zadávací řízení dle ust. § 53 Zákona na
zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Výše uvedený zadavatel Vám k dotazům dodavatele sděluje následující vysvětlení a změnu
zadávací dokumentace výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce.
Dotaz dodavatele č. 1:
Před křížením silnic 11/105 a 111/10511 nebyl u příčného propustku nalezen při místním šetření
vyústění. Bude nutné ho zřídit společně s čelem propustku. Není také možné určit délku propustku
pro čištění. Tyto práce ale nejsou v rozpočtu zahrnuty.
Odpověď zadavatele:
U propustků se uvažuje s čištěním a opravou čel (pol. 327215), konkrétní rozsah bude stanoven až
po odkrytí nánosu, v soupisu prací je uvedeno „čerpáno v rozsahu dle skutečnosti“. V soupisu prací
je započtena předpokládaná délka propustku.
Dotaz dodavatele č. 2:
U mostu ev.č. 105-012C bude nutné pročištění svodového žlabu a oprava římsy mostního křidla
(vylomené zhlaví). Tyto práce nejsou v rozpočtu zahrnuty.
Odpověď zadavatele:
Dle technických podmínek a čl. 4 zadávací dokumentace není součástí předmětu plnění veřejné
zakázky oprava mostů ev. č. 105-012B a 105-012C.
Dotaz dodavatele č. 3:
V rozpočtu je položka č.62 „ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM" a
následně položka č. 64 „TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ DO 400MM2"
se stejnou výměrou. Pokud se jedná u položky č. 62 o práce předcházející položce č. 64, je zde
položka č. 62 zvolena nesprávně a měla by být nahrazena položkou „ŘEZÁNÍ SPÁR PRO
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VYTVOŘENÍ KOMŮRKY PRO TĚSNÍCÍ ZÁLIVKU V ŽIVIČNÉM KRYTU".
Odpověď zadavatele:
Položky č. 62 a 64 na sebe navazují a byly zvoleny v souladu s pracemi, které se na stavbě mají
provádět. Pol. č. 62 představuje dle popisu „Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. 100 mm“
a pol. č. 64 následně „ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle
ČSN EN 14188-1“.
Volba položky řady 93132x (průřez 400mm2) je dána průměrnou spotřebou zálivky na tl. 100mm a
byla použita jako alternativní, a to z důvodu absence položky typu „ZÁLIVKA SPAR ASFALTOVÉHO
KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM“ v třídníku OTSKP-SPK.
Uchazečem navrhovaná položka „ŘEZÁNÍ SPÁR PRO VYTVOŘENÍ KOMURKY PRO TĚSNÍCÍ
ZÁLIVKU V ŽIVIČNÉM KRYTU“ se v datové základně OTSKP-SPK 2017 (ani 2018) nenachází.
Nejblíže tomu je položka s kódem 113764 „FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V
ASFALTOVÉ VOZOVCE“, ovšem v tomto případě by se jednalo o zavádějící položku, neboť zde se
jedná pouze o výše zmíněné práce dle popisu pol. č. 62 a 64, nikoliv o frézování drážky ve vozovce.
Dotaz dodavatele č. 4:
V dokumentaci je uvedeno, že skladba komunikace odpovídá D1-N-8 pro TDZ IV dle TP 170. Tato
skladba se ale s navrženou neshoduje. Máme tedy kalkulovat se skladbou navrženou v dokumentaci
nebo dle TP 170?
Odpověď zadavatele:
Při realizaci stavby musí být provedena skladba konstrukčních vrstev vozovky tak, jak je podrobně
popsána ve vzorovém řezu a technické zprávě. Navržená skladba vychází z D1-N-8 – jedná se o
modifikaci této skladby dle provedeného diagnostického průzkumu vozovky.
V návaznosti na shora provedené vysvětlení a změny zadávacích podmínek, mění zadavatel
lhůty v zadávacím řízení, a to následujícím způsobem:
Nabídky musí být podány nejpozději dne 23. 11. 2018 do 13:00 hodin.
V Praze dne 6. 11. 2018
Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Eva Rafajová
Ing. Eva Ing.
Datum:
Rafajová 2018.11.06
16:43:14 +01'00'

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