VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 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 uvedenému dotazu dodavatele poskytuje tímto zadavatel následující vysvětlení zadávací
dokumentace.
Dotaz dodavatele:
Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, že „bude po vybraném dodavateli
před podpisem smlouvy o dílo požadovat s doložením dokladu o vlastnictví obalovny
nebo dokladu o smluvním zajištění dodávek směsí i doložení dokumentace z navrhované trasy (plán
trasy včetně fotodokumentace s detailním rozpisem časů a průměrné rychlosti vozidla přepravujícího
požadovanou asfaltovou směs), aby mohl zadavatel prověřit reálnost dojezdové vzdálenosti a kvalitu
dovážené směsi, v souladu s relevantními technickými normami TKP 7.“
Jakým způsobem bude zadavatel reálně vyhodnocovat dojezdovou vzdálenost a kvalitu požadované
směsi, když uchazeč nepoužije na dopravu směsi vozidlo, ale jiný dopravní prostředek jiného druhu
dopravy, např. leteckou dopravu?
Odpověď zadavatele:
Vybraný dodavatel bude povinen před podpisem smlouvy o dílo doložit dokumentaci z navrhované
trasy (plán trasy včetně fotodokumentace) tak, aby byl zadavatel schopen ověřit soulad s
technickými normami TKP 7, tj., dojezdovou vzdálenost do 1,5 hodiny. Tzn., bez ohledu na druh
dopravy, který si dodavatel zvolí, bude muset z předložených dokladů vyplývat soulad s uvedenými
technickými normami, který bude v rámci plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele následně
kontrolován dle článku 8.20 smlouvy o dílo.
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S ohledem na zdržení s odpovědí na tento dotaz, prodlužuje zadavatel dle ust. § 98 odst. 3
Zákona lhůtu pro podání nabídek následujícím způsobem:
Nabídky musí být podány nejpozději dne 16. 1. 2019 do 12:00 hodin.

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Eva Rafajová
Ing. Eva Ing.
Datum:
Rafajová 2018.12.04
12:58:18 +01'00'

V Praze dne 4. 12. 2018

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