VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE ZE DNE 11.12.2019
1. Identifikace zadavatele:
název: Obec Hradištko
sídlo: Hradištko 642, 289 12 Hradištko (pošta Sadská)
IČO: 00239135
Zástupce: Ing. Vlastimil Šesták, starosta obce
Kategorie: veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
2. Identifikace veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:

„KERSKO – MANIPULAČNÍ A ODSTAVNÁ PLOCHA
U PRAMENE – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“
Veřejná zakázka na stavební práce je dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“) zadávána mimo režim ZZVZ, při dodržení zásad uvedených v §6 ZZVZ a v souladu se
Zásadami podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova (dále
jen „pravidla poskytovatele dotace“).
3. Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 11.12.2019:
Znění dotazů:
1) V rozpočtu chybí položky VRN - vedlejší rozpočtové náklady - jak nacenit ?
2) Kdo zajistí aktualizaci vyjádření ČEZ a.s. ? - platí do 1.11.2019
3) V rozpočtu je pol. č. 41 - Dopravní opatření, přechodné dopravní značení, zábrany.
Otázka: a) jak tuto položku nacenit? - bez návrhu dopravního opatření a vyjádření Policie ČR nelze
nacenit. b) kdo zajistí stanovení přechodného dopravního značení, které vydává příslušný silniční
správní úřad na základě vyjádření příslušné správy a údržby silnic a Policie ČR?
4) Kdo zajistí zvláštní užívání silnice III/2723, které vydává příslušný silniční správní úřad na základě
vyjádření příslušné správy a údržby silnic a Policie ČR?
5) V rozpočtu chybí příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - viz situace a
vyjádření ČEZ Distribuce.
6) V PD TZ je uvedeno, ale v rozpočtu není uvedeno:
a) ... včetně napojení stávající štěrkové cesty betonovou vegetační dlažbou.....
b) Na vtoku do potrubí v příkopu se zřídí šikmé čelo (prefabrikát nebo kamenná dlažba).
Reakce zadavatele na dotazy:
ad 1) VRN doplněny do výkazu výměr;
ad 2) Tento bod je věcí stavebníka a jeho TDS;
ad 3 a, b) Položka zahrnuje i obstarání DIO včetně administrace, oceňuji zhotovitel – účastník
výběrového řízení;
ad 4) dtto
ad 5) Podle pravidel ÚRS příplatek k vykopávce nenáleží; zde se nejedná o odkopávku a prokopávku,
ale o hloubení rýh – tedy hloubené vykopávky
citace: 1. Cena je určena pro:
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a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním
kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho
výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu;
zvýšené náklady zahrnout do ceny položky R3 “Uložení kabelů ČEZ do chrániček (odkopání, kabel.
žlab, zásyp štěrkopískem, folie).
ad 6) a - je zahrnuto ve výměrách - jedná se o část zpevněné plochy vpravo na výkrese, která je i
součástí napojení MK
b – jedná se o chybu ve výkazu výměr – položka upravena
Zadavatel poskytuje opravený Soupis stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto vysvětlení, jedná se o dokument s názvem „P01_Manipulační plocha u pramene
ZADÁNÍ oprava2“.
4. Změna zadávací dokumentace ze dne 11.12.2019:
Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tímto
rozhodnutím končí dne 20.12.2019 v 9:45 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční dne 20.12.2019
v 9:50 hodin. Místo pro podání a otevírání nabídek se nemění. Ostatní zadávací podmínky zůstávají
beze změny.
Tento dokument je dostupný po celou dobu lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele
a webových stránkách obce.
V Praze dne 11.12.2019.

v.z. Ing. Lucie Wesková,
zástupce administrátora
smluvní zastoupení WITERO s.r.o.
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