DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
název:
sídlo:
zastoupený:
IČ:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města
00297534

„OPRAVA KOMUNIKACE UL. HUSOVA VČ. OPRAVY ČÁSTI KŘIŽOVATKY MK UL.

HUSOVA X OSTRAVSKÁ A OPRAVA ČÁSTI MK UL. ALŠOVA U Č.P. 852/13 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 „zákonů nebo „ZZVZ“).
Dotaz zájemce č. 1:
Jelikož jsou součástí rozpočtu položky „Poplatek za skládku obalovaný asfalt“, žádáme zadavatele o sdělení o jakou
kategorii odpadu se jedná.
Vyjádření k dotazu zájemce - dotaz č. 1:

Zatřídění odpadů je podle katalogu odpadů a je uvedeno v Souhrnné technické zprávě na str. 29. Zatřídění v rozpočtu
dle katalogu je asfalt 17 09 04. Jedná se o asfaltové směsi bez dehtu.
Dotaz zájemce č. 2:
Žádáme zadavatele o podrobnější popis a rozsah činností položky
124 460510321R01 Ochrana kabelů CETIN
soubor
1,00000
0,00
Bude fakturováno na základě skutečných nákladů během provádění stavby. Postup ochrany
kabelů bude stanoven na základě požadavků správce sítě.
Z výše uvedeného není jasný jednoznačný rozsah a tím nelze určit adekvátní cenu této položky.
Vyjádření k dotazu zájemce - dotaz č. 2:

Při zpracování PD bylo se souhlasem investora stavby domluveno se správci příslušných IS, že rozsah ochrany IS
bude fakturován na základě skutečných nákladů vzniklých během provádění stavby. Postup ochrany kabelů bude
stanoven na základě požadavků správce sítě po odkrytí IS.
Zadavatel z tohoto důvodu předkládá přílohu č. 1, dodatečných informací č. 1 s oceněnou položkou závaznou pro
všechny uchazeče výběrového řízení. Uchazeč je povinen toto zohlednit ve své nabídce předložené v rámci
výběrového řízení.

Dotaz zájemce č. 3:
Žádáme zadavatele o podrobnější popis a rozsah činností položky
125 460510321R02 Ochrana kabelů VO
m
225,00000
0,00
Bude fakturováno na základě skutečných nákladů během provádění stavby. Kabely budou
zataženy do DVK (pod komunikacemi, zpevněnými plochami) nebo ohebné korugované (v trávě)
chráničky. Postup ochrany bude stanoven na základě požadavků správce sítě.
Z výše uvedeného není jasný jednoznačný rozsah a tím nelze určit adekvátní cenu této položky.

Vyjádření k dotazu zájemce - dotaz č. 3:
Při zpracování PD bylo se souhlasem investora stavby domluveno se správci příslušných IS, že rozsah ochrany IS
bude fakturován na základě skutečných nákladů vzniklých během provádění stavby. Postup ochrany kabelů bude
stanoven na základě požadavků správce sítě po odkrytí IS.
Zadavatel z tohoto důvodu předkládá přílohu č. 1, dodatečných informací č. 1 s oceněnou položkou závaznou pro
všechny uchazeče výběrového řízení. Uchazeč je povinen toto zohlednit ve své nabídce předložené v rámci
výběrového řízení.

Dotaz zájemce č. 4:
V části prokázání technické kvalifikace se nachází rozpor v počtu požadovaných referenčních stavebních prací.
V úvodu odstavce je uvedeno:
„Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby účastník /dodavatel) předložil: a) seznam
stavebních prací (min 5) – dopravní stavby …“
A dále ve vymezení minimální úrovně tohoto technického kvalifikačního kritéria se požadavek liší:
„Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 5 letech provedl nejméně 2 stavební práce,
jejichž předmětem byly dopravní stavby:“
Jaký počet stavebních prací tedy zadavatel požaduje doložit?
Vyjádření k dotazu zájemce - dotaz č. 4:

V části prokázání technické kvalifikace platí vymezení minimální úrovně technického kvalifikačního kritéria.

Vymezení minimální úrovně tohoto technického kvalifikačního kritéria:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 5 letech provedl nejméně 2
stavební práce, jejímž předmětem byly dopravní stavby:

- jedna stavební práce, dopravní stavba blíže nespecifikovaného charakteru, v minimálním finančním objemu
8.000.000,- Kč bez DPH.

- druhá stavební práce, jejímž předmětem byla stavba - výstavba nebo rekonstrukce chodníkového tělesa,
v minimálním finančním objemu 3.000.000,- Kč bez DPH.
V textu Výzvy došlo k tiskové chybě.

Rozsah požadované technické kvalifikace a způsob prokázání dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ
Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby účastník (dodavatel) předložil:
a) seznam stavebních prací (minimálně 2) - dopravní stavby - poskytnutých dodavatelem za posledních 5
let před zahájením zadávacího řízení, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
Předložený seznam musí obsahovat tyto údaje:
Dotaz zájemce č. 5:
Dle našeho názoru není předložená projektová dokumentace kompletní. Ve výkresové části chybí vzorové řezy,
podélné profily, technické zprávy.
Vyjádření k dotazu zájemce - dotaz č. 5:

Zadavatel předkládá chybějící výkresy PD. Příloha č. 2 dodatečných informací č. 1.
Prodloužení lhůty pro podání nabídek:
Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nabídka se podává písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického
nástroje. Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://ezak.karvina.cz/
V Karviné dne: 26.11.2020
S pozdravem

Příloha DI č. 1 - Příloha č. 1 – Upřesnění položek
Příloha DI č. 2 – Příloha č. 2 – Chybějící výkresy PD

Roman
Tyl

Digitálně podepsal Roman Tyl
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25829637,
o=SELLER MORAVIA, s.r.o., ou=1,
cn=Roman Tyl, sn=Tyl,
givenName=Roman,
serialNumber=P67586,
title=jednatel
Datum: 2020.11.26 10:59:47 +01'00'

…………..………………………….........................................
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat

