V Říčanech dne 27.07.2021
Reg. č.: vz-257/21
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Profil zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 4 k veřejné zakázce „III/27515, III/27944 Semčice“
Vážený dodavateli,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská
11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem
č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
Po provedení prohlídky místa plnění se domníváme, že některé úseky opravovaných
komunikací jsou v tak nevyhovujícím technickém stavu, že provedení vyrovnávky a
obrusné vrstvy v budoucnu nezabrání rozvoji poruch, které jsou zapříčiněny
vznikem deformací v hlubších vrstvách vozovky. Předpokládá Účastník správně,
s ohledem na technologii opravy a míru poškození stávajícího krytu, že se záruka 60
měsíců nebude vztahovat na vady, jejichž rozvoj bude vycházet z hlubších vrstev
vozovky než z těch, které tato zakázka řeší?
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
Záruční doba se vztahuje k předmětu díla.
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
Zadavatel v čl. 8 odst. f) Zadávací dokumentace požaduje u člena realizačního týmu,
stavbyvedoucího, mimo jiné následující:
Minimálně 3 let v pozici stavbyvedoucího mostních staveb, z toho minimálně jedné
dokončené nebo zprovozněné silniční dopravní stavby ve finančním objemu…
Zároveň u této pozice Zadavatel požaduje autorizaci v oboru dopravní stavby.
Domníváme se, že požadavek na praxi s mostními stavbami je omyl, už jen
vzhledem k předmětu zakázky a požadované autorizaci.

4.
Dotaz:
Trvá Zadavatel na svém požadavku, aby stavbyvedoucí na pokládce asfaltových
směsí měl praxi s realizací mostních staveb?
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
Jedná se o přepis. S ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky
zadavatel požaduje u člena realizačního týmu následující:
f) realizační tým
člen č. 1 – stavbyvedoucí
a) minimálně 5 let praxe v oboru,
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b) minimálně 3 let v pozici stavbyvedoucího alespoň na dvoupruhové pozemní
komunikací, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné minimálně
dvoupruhové pozemní komunikací ve finančním objemu minimálně 1.200.000,00
Kč bez DPH. U této stavby byla prováděna pokládka asfaltových směsí.
c) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele,
d) osvědčení o autorizaci dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo jiný obdobný
doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele
ve shora uvedeném oboru k výkonu uvedených činností, a který je v souladu se
zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
V souvislosti s výše uvedeným zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 04.08.2021 do
10:00 hodin.

…………………………….
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel
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