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/610 Tuřice – Kbel, I. etapa
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle § 52 písm. b) Zákona

K níže uvedeným dotazům dodavatele poskytuje tímto zadavatel následující vysvětlení zadávací
dokumentace.
Dotaz dodavatele č. 1:
V Průvodní zprávě PD je uvedeno, že „SO.453 – Přeložky sdělovacích vedení – není předmětem této PD
(samostatné ÚR)“ a „Přeložku sdělovacích vedení řeší společnost CETIN, včetně projektové přípravy“. Totéž
je uvedeno ve VV (objekt SO 453).
Upraví zadavatel VV (vyřazením objektu SO 453) dle PD nebo poskytne všem účastníkům jednotnou cenu
pro ocenění objektu SO 453?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel uzavřel se společností CETIN vlastní smlouvu o přeložce. Přeložka tedy není součástí předmětu
plnění veřejné zakázky. Účastníci mohou tyto položky soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr ocenit 0 Kč.
S ohledem na uvedené, neplatí pro ocenění této položky ustanovení čl. 10 odst. 10.2 zadávací dokumentace
zakazující uvedení nulové hodnoty této položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz dodavatele č. 2:
Ve VV u objektů SO 301 Odvodnění a SO 302 Jednotná kanalizace jsou přiřazeny položky VRN. Tyto však
nejsou u objektu SO 101 Komunikace a zpevněné plochy.
Doplní zadavatel do VV položky VRN i u objektu SO 101?
Odpověď zadavatele:
Rozpočet zmiňované požadované položky obsahuje v části VoN.A – Vedlejší a ostatní náklady.
Stránka 1 z 2

Pro stavební objekty inženýrských sítí jsou tyto vždy vedlejší náklady odděleny od hlavních (tj. vztahujících se
k SO komunikace) a jsou uvedeny v samotných SO.
Dotaz dodavatele č. 3:
Prosím o opravu soupisu prací této položky:

21 K 210202013

Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní
na výložník

kus

27,000

0,00

Dle mého názoru, má být 77 a ne 27. Jelikož lamp je 55+22=77
Odpověď zadavatele:
Jedná se o chybu ve výkazu výměr, správný počet má být zmiňovaných 77 ks.

Zadavatel tímto uveřejňuje též upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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 4. 1. 2019 do 12:00 hodin.

Příloha: Aktuální soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k datu 26. 11. 2018

V Praze dne 26. 11. 2018

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Eva Rafajová
Ing. Eva Ing.
Datum:
Rafajová 2018.11.26
09:57:13 +01'00'
Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka
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