„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

Veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži –
Parkovací dům na ulici Havlíčkova“
zakázka spolufinancována z 11703 - Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro
místní rozvoj, identifikační číslo: 117D03B000410, identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006681
Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a
příjemce IROP, vydání 1.13., platné od 15.10.2019, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“).

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)
zakázka je rozdělena na 2 části

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je
zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění
požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako
Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě
zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který
o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.
Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 58/20/K

V Brně, dne 25.2.2020

Věc: Veřejná zakázka:
„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“
Vysvětlení zadávací dokumentace (17)
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud
by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek,
postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.
Níže uvedené dotazy byly zadavateli doručeny po lhůtě pro zasílání dotazů, která skončila 20.2.2020.
Aby nedošlo k pochybnostem, rozhodl se zadavatel na dotazy odpovědět. Odpovědi nemají vliv na
okruh dodavatelů a povaha odpovědi nemění zadávací podmínky.
Dotaz č. 92:

Dříve jsme Vám zasílali dotaz č. 77:
Ve výkazu výměr jsou některé položky uvedeny v m.j. jako 1 Kč. Nerozumíme tomuto
množství…
Jedná se např. o:
1001-01

Monitoring podzemní vody v domovní studni
na parcele č.74/10, sledování parametrů C10C40

Kč

1,000
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90100-005

90100-006

90100-007

90100-008

O05 M+D orientační systém (Al tabulky s
fotoluminiscenční vrstvou), kompletní
provedení dle PD ( v ceně jsou zahrnuty
objekty SO101.1, SO101.2,SO101.3, SO101.4)
O06 M+D informační orientační systém
(tabulky-broušená nerez)-sklepní kóje, WC,
atd. , kompletní provedení dle PD ( v ceně jsou
zahrnuty objekty SO101.1, SO101.2,SO101.3,
SO101.4)
O07 M+D systém generálního klíče , kompletní
provedení dle PD ( v ceně jsou zahrnuty
objekty SO101.1, SO101.2,SO101.3, SO101.4)
O08 M+D záchytný a zádržný systém vč.
kotvících bodů, lan, atd, kompletní provedení
dle PD ( v ceně jsou zahrnuty objekty
SO101.1, SO101.2,SO101.3, SO101.4

Kč

1,000

Kč

1,000

Kč

1,000

Kč

1,000

Konkrétně u výrobků ostatních O5-08 jsou v tabulkách PD uvedeny klasické jednotky
KPL, které jsou podle nás dobře.
V odpovědi na tento dotaz v DI č. 10 jste uvedli, že poskytujete upravené výkazy
výměr. Dne 4. 2. 20 byly vydány finální revidované výkazy výměr, kde se však změnil
pouze jednotky u monitoringu podzemní vody. Ve VV pro infocentrum je vše zase
chybně. Prosíme o vysvětlení.
Odpověď č. 92: Zadavatel na výše uvedený dotaz odpověděl v rámci vysvětlení ZD 10, dotaz č. 77.
Vysvětlení bylo vyvěšeno na profilu zadavatele 14.1.2020 a výše uvedené položky
byly vysvětlením opraveny na MJ „kus“. Účastníci tedy ocení u všech uvedených
položek kusové měrné jednotky.
Odpovědí č. 92 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98
zákona.

Dotaz č. 93:

Ve finálních revidovaných VV ze dne 4. 2. 20 jsou duplikované VV pro přípravu
území. Jeden ve složce pro stavbu, druhý v přípravě území. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 93: Soupis prací pro přípravu území je potřeba ocenit ve složce příprava území. Ve složce
pro stavbu není provázanost na souhrnných rozpočet.
Odpovědí č. 93 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98
zákona.

Dotaz č. 94:

Chápeme dobře, že tato položka (VV účelová komunikace) má zůstat neoceněná?

25 M 58381009.1

kostka dlažební žula drobná 10/10/10 stávající - neoceňovat

m2

3,264

Odpověď č. 94: Pokud je uvedeno „neoceňovat“, tak neoceňujte.
Odpovědí č. 94 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98
zákona.

Dotaz č. 95:

Dobrý den, chceme tímto požádat o zodpovězení níže uvedených dotazů:
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V souhrnné rekapitulační tabulce k odevzdání jsou položky:
203.1 PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍ SÍŤ
(CETIN)
204.1 PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ
205.1 PŘELOŽKA VO
Výkazy výměr pro odevzdání této části však obsahují soubory s názvem:
vv_d2_4_204_1_prelozka_sdel_site
vv_d2_5_205_1_prelozka_vo
Prosíme o sjednocení názvů nebo čísel, aby bylo jasné, kam doplňovat výslednou cenu
Odpověď č. 95: K položce 203.1 není žádný výkaz výměr – není předmětem plnění – řeší zadavatel
přímo s poskytovatelem datové a komunikační sítě (CETIN).
Položce 204.1 Přeložka optického vedení odpovídá VV s označením
vv_d2_4_204_1_prelozka_sdel_site (v názvu 204.1)
Položce 205.1 Přeložka VO odpovídá VV s označením vv_d2_5_205_1_prelozka_vo (v
názvu 205.1).
Odpovědí č. 95 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98
zákona.

S pozdravem
Ing. Eliška Kudělková,
za zastupujícího zadavatele
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