DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel:
název:
sídlo:
zastoupený:
IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města
00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Úprava ulice Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě“
Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace vztahující se k veřejné
zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).
Dotaz zájemce:
Dotaz č. 1
Ve výkazu výměr části 1 a části 3 se nachází následující položky:
Část 1, SO 101a
PČ Typ

28

Kód

K 274316R00

Popis

Uložení stávajících síti do chráničky, včetně dodávky chráničky, zemních prací a obetonování

MJ

M

Množství

52,000

rezerva
52

VV
VV

52,000

Část 3, SO 101
PČ Typ

29

Kód

K 274316R00
VV
VV

Popis

Uložení stávajících síti do chráničky, včetně dodávky chráničky, zemních prací a obetonování

MJ

M

Množství

52,000

rezerva
52

52,000

Upřesnění zadavatel tyto položky uvedením materiálu, průměru chráničky a uložením dle vzorového příčného řezu?
Dotaz č. 2
V zadávací dokumentaci – příloha č. 4 projektová dokumentace je uveden seznam dokladů, samotné doklady však
nejsou k dispozici.
Žádáme zadavatele o poskytnutí kompletní dokladové části.
Dotaz č. 3
V zadávací dokumentaci, části 16. OBSAH A FORMA NABÍDEK je v požadavku o sestavení nabídky uveden bod 8)
Ostatní údaje a dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci (doklady prokazující shodu požadovaného
výrobku s požadovanou technickou normou apod.)
V zadávací dokumentaci ale zadavatel žádné ostatní údaje a dokumenty nepožaduje.
Je tento bod v žádosti o sestavení nabídky uveden pouze nedopatřením?

Vyjádření k dotazům zájemce:

Vyjádření k dotazu č. 1:
V rozpočtové části je uvažována rezerva na dodatečnou ochranu stávající sítě v prostoru staveniště. Přesně se zatím
neví, o jakou síť se jedná a jak je prostorově uložena vůči navrhované niveletě komunikace.
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Proto prosím do rozpočtu uvažujte s tímto nákladem:
Výkop rýhy do 60 cm a hloubky do 110 cm.
Odvoz zeminy na skládku do 10 km a uložení na skládku.
Pískové lože v tl. 10 cm.
Uložení a dodávku plastové dělené chráničky na kabely vnitřního průměru 13,9 mm (Norduc-Split PA6 HB 134 nebo
ekvivalent) Obetonování v množství 0,24m3/m.
Zpětný zásyp rýhy kamenivem v množství 0,42 m3/m.
Obecně platné pravidlo:
Pokud zadávací dokumentace, technické podmínky, projektová dokumentace s výkazem výměr či jiné doklady obsahují
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí
pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, je taková specifikace brána pouze jako typová. Je přípustné veškerý takto
specifikovaný materiál nahradit jiným ekvivalentem, u kterého dodavatel garantuje, že bude mít minimálně shodné
vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, a že neovlivní funkčnost navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a
materiálu použitých ve stavbě a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů stavby.

Vyjádření k dotazu č. 2:
Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací poskytuje další dokumenty v rámci projektové dokumentace.

Vyjádření k dotazu č. 3:
Odstavec 8) článku16. Výzvy k podání nabídky – „OBSAH A FORMA NABÍDEK“ nebyl ve výzvě k podání nabídky
uveden nedopatřením.

8) Ostatní údaje a dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci (doklady prokazující
shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou apod.)
Údaj uvedený v závorce je pouze příkladným dokumentem, který lze za ostatní dokumenty v obecné rovině považovat.
Ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení lze za ostatní dokumenty považovat například dokumenty vztahující se k
poddodavateli, namátkou třeba písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni
tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jiným osobám z jakýkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky.
Mezi ostatní údaje a doklady spadá také sdělení dodavatele k případným důvěrným a utajovaným informacím v
nabídce apod.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:
Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

16. 07. 2019 v 08:00 hodin
22. 07. 2019 v 08:00 hodin
01. 08. 2019 v 08:00 hodin

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 01. 08. 2019

V Karviné dne 15. 07. 2019
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S pozdravem

podepsal
Miroslav Digitálně
Miroslav Švancar
2019.07.15
Švancar Datum:
12:47:47 +02'00'

…………..………………………….........................................
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat
přílohy:
příloha DI3 č. 1 – doplnění projektové dokumentace
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