DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 11
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
název:
sídlo:
zastoupený:
IČO:

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

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se
k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„SPORTOVNÍ AREÁL UL. LEONOVOVA,
KARVINÁ-HRANICE“
Dotazy zájemce č. 1:
dotaz č.1
SO 13 výkaz výměr
177 K 795963N22 D+M Signalizace nouzového volání

ks

1,000

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek,
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka,
výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava.
Kompletní specifikace viz výpis vybavení WC a vstupních prostor.

P

Pro řádné ocenění signalizace nouzového volání jsme v projektové dokumentaci nenašli žádné informace. Také ve
výpisu vybavení WC a vstupních prostor, tak jak je uvedeno v poznámce položky, není o nouzovém volání žádná
zmínka.
• Můžete podrobně popsat, co má být v položce oceněno?
• Kde tuto informaci najdeme?
• Jakou povrchovou úpravu má takové nouzové volání mít? (viz poznámka v položce).
dotaz č.2
SO 08.2_2 Oplocení hřiště výkaz výměr
D OST
19 K Pol1
•

Ostatní
Likvidace odpadů

kpl

1,000

m3

28,000

t

89,600

O jaký odpad se jedná? Kolik ho bude?
Jediný odpad je zemina a ta má svou položku č.4.

dotaz č.3
SO 08.2_2 Oplocení hřiště výkaz výměr
1 K 133201101

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

4 K 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Při přepočtu m3 na tuny je použitý koeficient 3,2 – 89,6t:28m3=3,2t/m3.
• Není to vysoký koeficient? Takový se nepočítá ani u železobetonu.
dotaz č.4
SO 08.2_1 fotbalové hřiště výkaz výměr

20

K

091003000R0

Přípravné práce, likvidace odpadů

•
•
•
•

O jaký odpad se jedná?
O jakou jednotku se jedná?
O jakou likvidaci se jedná?
Na skládku nebo spálení?

jedn. 2 709,000

Vyjádření zadavatele k dotazu zájemce č. 1:
dotaz č.1
SO 13 výkaz výměr
177 K 795963N22

D+M Signalizace nouzového volání

ks

1,000

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek,
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka,
výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava.
Kompletní specifikace viz výpis vybavení WC a vstupních prostor.

P

Pro řádné ocenění signalizace nouzového volání jsme v projektové dokumentaci nenašli žádné informace. Také ve výpisu
vybavení WC a vstupních prostor, tak jak je uvedeno v poznámce položky, není o nouzovém volání žádná zmínka.
• Můžete podrobně popsat, co má být v položce oceněno?
• Kde tuto informaci najdeme?
• Jakou povrchovou úpravu má takové nouzové volání mít? (viz poznámka v položce).
Tato položka je uvedena omylem duplicitně a ruší se. Platí položka v části B – Přístroje 8 K N.7, kde je uvedena
dostatečně pro ocenění (Signalizační a akustický panel, včetně přístrojové krabice, napájecích zdrojů a příslušenství
celého systému, montáž, zapojení a ukončení vodičů. (WC bezbariérové)
Zadavatel formou přílohy č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr. Tento výkaz
výměr nahrazuje v celém rozsahu výkazy výměr dříve uveřejněné.
Účastníci při zpracování svých nabídek závazně použijí opravené výkazy výměr označené jako Příloha DI11 č.
1 – opravený výkaz výměr - 18-031-5_VV_komplet_R04.
dotaz č.2
SO 08.2_2 Oplocení hřiště výkaz výměr
D OST
19 K Pol1
•

Ostatní
Likvidace odpadů

kpl

1,000

m3

28,000

t

89,600

O jaký odpad se jedná? Kolik ho bude?
Jediný odpad je zemina a ta má svou položku č.4.

Obalový odpad od dodávané vstupní branky, prostřih pletiva apod.

dotaz č.3
SO 08.2_2 Oplocení hřiště výkaz výměr
1 K 133201101

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

4 K 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Při přepočtu m3 na tuny je použitý koeficient 3,2 – 89,6t:28m3=3,2t/m3.
• Není to vysoký koeficient? Takový se nepočítá ani u železobetonu.

Koeficient byl upraven.
Zadavatel formou přílohy č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr. Tento výkaz
výměr nahrazuje v celém rozsahu výkazy výměr dříve uveřejněné.
Účastníci při zpracování svých nabídek závazně použijí opravené výkazy výměr označené jako Příloha DI11 č.
1 – opravený výkaz výměr - 18-031-5_VV_komplet_R04.
dotaz č.4
SO 08.2_1 fotbalové hřiště výkaz výměr
20

K

091003000R0

Přípravné práce, likvidace odpadů

•
•
•
•

O jaký odpad se jedná?
O jakou jednotku se jedná?
O jakou likvidaci se jedná?
Na skládku nebo spálení?

jedn.

2 709,000

Položka se ruší.
Zadavatel formou přílohy č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr. Tento výkaz
výměr nahrazuje v celém rozsahu výkazy výměr dříve uveřejněné.
Účastníci při zpracování svých nabídek závazně použijí opravené výkazy výměr označené jako Příloha DI11 č.
1 – opravený výkaz výměr - 18-031-5_VV_komplet_R04.
Další úpravy výkazu výměr:
SO 08.2 Fotbalové hřiště – doplněno 1,8 m3 betonu na patky
SO 13 elektro silnoproud – do krycího listu doplněna poznámka
SO 13 VZT – PČ 15 v popisu opraveny otazníky za D100

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Nové lhůty v zadávacím řízení:
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 22. 04. 2020 v 09:00 hodin
Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 22. 04. 2020 v 09:01 hodin.
V Karviné dne 18. 03. 2020
S pozdravem

Miroslav
Švancar

Digitálně podepsal
Miroslav Švancar
Datum: 2020.03.19
09:22:47 +01'00'

…………..………………………….........................................
administrátor VZ

Přílohy:
Příloha DI11 č. 1 – opravený výkaz výměr - 18-031-5_VV_komplet_R04

