Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Veřejný zadavatel:
Město Velké Hamry
Sídlo: Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry
IČO: 00262595
DIČ: CZ00262595
Právní forma: Obec
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Najmanem, starostou města
Název veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE MVN – Velké Hamry - výběr zhotovitele“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dne 26. 09. 2016 obdržel veřejný zadavatel od jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku dotaz
k zadávacím podmínkám. Dotaz byl doručen písemnou formou na e-mailovou adresu Bc. Terezy
Schimmerové (kontaktní osoba ve věci administrace veřejné zakázky). V souladu s ustanoveními bodu
V. výzvy k podání nabídky vyhotovil zadavatel tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám,
které poskytne všem osloveným dodavatelům a jemu známým zájemcům o zakázku a zároveň je
uveřejní na webových stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že zadavatel neprovedl v rámci
dodatečných informací žádné změny či opravy zadávacích podmínek, které by měly vliv na průběh
zadávacího řízení, lhůta pro podání nabídek se nemění.
Přesné znění dotazu:
žádáme Vás o upřesnění položek VV na akci "REKONSTRUKCE MVN, VELKÉ HAMRY".
položkový rozpočet:
1. pol. č. 8 - sanace základové spáry - z PD není zřejmý obsah položky - prosím upřesnit
2. pol. č. 9+10+12 - schodiště - pokud se staré schodiště vybourá a provede nové, pak není třeba
sanace - prosím upřesnit rozsah prací
3. pol. č. 16 - strom listnatý - prosím o specifikaci druhu
4. pol. č. 19 - výsadba rostlin - prosím o specifikaci druhu
5. pol. 36-39 - VO - jedná se o nové VO nebo přeložku
požerák, bezpečnostní přeliv:
6. pol. č. 18-19 - trubka DN 800 - dle TZ se jedná jen o provizorní obtok - trubky jsou PVC DN 800
bez požadavku na únosnost?
7. pol. 20-21 - trubka DN 1000 - dle PD se jedná o trubky železobetonové s čedičovou výstelkou vč.
integrovaného těsnění?
Odpověď na dotaz:
1. Jedná se o položku na případné "nepředvídatelné události" či špatné základové podmínky.

2. Zadavatel v tomto případě udělal administrativní chybu a ponechal položku č. 12 „sanace
schodiště“ v položkovém rozpočtu. Zadavatel v souvislosti s touto chybou upravuje znění kapitoly
XIII „Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny“ Výzvy k podání nabídek takto:
Uchazeč doloží do nabídky oceněný výkaz výměr Projektové dokumentace (Příloha č. 4 výzvy).
Všechny položky uchazeč ocení včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s
plněním veřejné zakázky. Žádná z položek výkazu výměr KROMĚ POLOŽKY Č. 12 „SANACE
SCHODIŠTĚ“ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU nesmí být oceněna nulou. Pro zachování
porovnatelnosti nabídek nejsou uchazeči oprávněni ve výkazu výměr žádné položky doplňovat,
upravovat či vzájemně slučovat. Jakákoliv změna či doplnění, neocenění některé položky či její
ocenění nulou povede k vyloučení nabídky uchazeče ze zadávacího řízení.
3. Olše lepkavá - Alnus glutinosa.
4. Rákos obecný - Phragmites australis.
5. Jedná se o "přeložku" provedenou kompletní výměnou.
6. Řešení provizorního obtoku může stavba vyřešit klidně jinak (jak je zvyklá), speciální požadavky
zadavatel nemá.
7. Ano, jedná.

Ve Velkých Hamrech dne 28. 09. 2016

………………………………………………..
Na základě plné moci
Bc. Tereza Schimmerová,
zástupce administrátora veřejné zakázky

Tereza
Schimmerov
á

Digitálně podepsal
Tereza Schimmerová
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