Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659176

Ve Zlíně dne 01. 11. 2020
Vysvětlení zadávací dokumentace 2 k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce pod názvem „Vybudování inženýrských sítí a dopravné infrastruktury pro výstavbu
obytného souboru“.
Jménem zadavatele, jímž je Obe Hrabětice, se sídlem Kostelní 230, 671 68 Hrabětice, IČ:
00600385 a Dobrovolný svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, se sídlem
Kotkova 20, 669 02 Znojmo, IČ: 45671745 Vám jako zástupce zadavatele dle § 43 zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace 2 k výše
uvedenému zadávacímu řízení včetně dotazů dodavatelů a odpovědí zadavatele.
A. Vysvětlení zadávací dokumentace:
1. Dotaz: „Výkaz výměr v objektu „Venkovní komunikace, zpevněné plochy, chodníky“
obsahuje konstrukční vrstvy pro provedení stezky pro chodce a cyklisty pol. č. 52 a 55.
Dle projektové dokumentace by na tyto konstrukční vrstvy měla být položena zámková
dlažba tl. 8 cm do lože z kameniva drceného 4-8 mm. Výkaz výměr ovšem neobsahuje
položky pro provedení tohoto krytu. Můžete prosím objasnit.“
Odpověď: „Tyto konstrukční vrstvy zámková dlažba tl. 8 cm do lože z kameniva
drceného 4-8 mm jsou v dokumentaci pouze pro informaci, jak bude celá skladba
vypadat , nejsou součástí cenové nabídky, budou zhotoveny dodatečně v rámci
samostatné akce.“
2. Dotaz: „Výkaz výměr v objektu „Venkovní komunikace, zpevněné plochy, chodníky“
obsahuje konstrukční vrstvy pro provedení chodníku pol. č. 48. Dle projektové
dokumentace by na tuto konstrukční vrstvu měla být položena zámková dlažba tl. 6 cm
do lože z kameniva drceného 4-8 mm. Výkaz výměr ovšem neobsahuje položky pro
provedení tohoto krytu. Můžete prosím objasnit?“
Odpověď: „Tyto konstrukční vrstvy zámková dlažba tl. 6 cm do lože z kameniva
drceného 4-8 mm jsou v dokumentaci pouze pro informaci, jak bude celá skladba
vypadat , nejsou součástí cenové nabídky, budou zhotoveny dodatečně v rámci
samostatné akce.“
3. Dotaz: „V projektové dokumentaci poskytnuté zadavatelem jsme nalezli složku SO401.1_VO, obsahující projektovou dokumentaci k veřejnému osvětlení. Nenašli jsme ale
soupis prací k tomuto objektu.
Je objekt SO-401.1._VO předmětem zakázky a pokud ano poskytne zadavatel soupis
prací?“
Odpověď: „Objekt veřejné osvětlení není součástí nabídky.“

4. Dotaz: „Projektová dokumentace stavby obsahuje stavební objekt „ Veřejné osvětlení“.
Výkaz výměr tento objekt neobsahuje. Opravdu není tento objekt součástí zadávacího
řízení?“
Odpověď: „Objekt veřejné osvětlení není součástí nabídky.“
5. Dotaz: „Výkaz výměr obsahuje objekt „Komunikace - Úsek A, B, C, D ,E“ . Z projektové
dokumentace není patrný účel výstavby těchto větví. Žádáme zadavatele o vysvětlení
účelu provádění těchto komunikací? Pokud jsou tyto větve zřizovány pro účel
zásobování stavby jako staveništní komunikace nejsou dle našeho názoru třeba. Pokud
jsou zřizovány jako přístupové cesty k pozemkům, lze určitě navrhnou hospodárnější
řešení např. z asf. recyklátu.“
Odpověď: „Zadavatel požaduje provedení těchto komunikací striktně dle PD z důvodů
předpokládaného provozu a následného využití obslužnosti dalších etap výstavby. Na
daných komunikacích není přípustné alternativní konstrukční řešení. Všechny
konstrukce budou zadavatelem striktně kontrolovány, v rámci TDI stavby bude
kontrolováno striktně dodržení projektu , normové parametry výkopových prací,
skladba konstrukčních vrstev, požadované dodávky materiálů na předepsané mocnosti
jednotlivých skladeb, požadované a předepsané materiály na zásypy apod.“
6. Dotaz: „U objektů kanalizací a vodovodu není z PD ani výkazu výměr patrná bližší
specifikace použitých materiálů. Dle našich zkušeností by měly být použity materiály dle
standardů Vodárenské akciové společnosti, která bude provozovatelem těchto sítí.
Žádáme Vás o bližší specifikaci již ve výběrovém řízení.“
Odpověď: „Dokumentace byla zpracována podle požadavků VAS. Přesto VAS
požaduje doplnění zadávací dokumentace podrobnými technickými standardy VAS pro
vodovod a splaškovou kanalizaci, tyto standardy je nutno v nacenění pro realizaci
respektovat. Tyto standardy byly doplněny do zadávací dokumentace ve vysvětlení
zadávací dokumentace ze dne 29. 10. 2020.“
7. Dotaz: „Součástí projektové dokumentace je i veřejné osvětlení, ve výkazu výměr však
položky k osvětlení chybí. Bude veřejné osvětlení součástí zakázky?“
Odpověď: „Objekt veřejné osvětlení není součástí nabídky.“
8. Dotaz: „V soupise prací s označením VRN se nachází položka č.6
6 Pol__0006 Materiálové a barevné charakteristiky budou odsouhlaseny ve formě
vzorků min. 14 pracovních dní před, plánovaným zahájením výroby generálním
projektantem kpl 1,00000
Žádám o upřesnění, co je touto položkou myšleno. Z textu není patrné nic, co by vedlo
k vhodnému ocenění.“

Odpověď: „Tuto položku nebude soutěžící naceňovat. Projektant navrhuje tuto položku
z výkazu výměr vyškrtnout.“
9. Dotaz: „V soupise prací s označením Venkovní komunikace, zpevněné plochy,
chodníky se nachází položka č.108
108 1 Nepředvídatelné rozpočtové náklady, 10% z celkových RN 0,1 16 906 515,04000
0,00
V položce je uvedeno množství 16 906 515,04000. Žádám o upřesnění, co dané
množství značí a zda by zadané množství nemělo odpovídat spíše hodnotě 0,1, aby
cena za položku odpovídala 10% z celkových RN.“
Odpověď: „Tuto nacenit tak, aby cena za položku odpovídala 10% z celkových RN.“
10. Dotaz: „V soupise prací s označením Inženýrské sítě-Vodovod se nachází položka č.4
4 286148670 oblouk 90°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 90 kus 0,00000
Položka obsahuje množství 0, při ocenění bude tedy cena 0kč. Nulová položka může
být důvodem k vyloučení ze soutěže. Žádám o informaci, jak postupovat při tomto
ocenění.“
Odpověď: „Tuto položku nebude soutěžící naceňovat. Projektant navrhuje tuto položku
z výkazu výměr vyškrtnout, protože byla zadána omylem.“
11. Dotaz: „V soupise prací s označení Inženýrské sítě-venkovní vedení plyn se nachází
položka č.47
47 23022001R Propojení se stáv. potrubím PE d90 (dodávka správce sítě) kpl 1,00000
Jelikož bude položka řešena správcem sítě, nelze určit cenu. Žádám o vyjasnění, na
jakou hodnotu položku ocenit.“
Odpověď: „Tuto položku musí poptat soutěžící u správce plynovodu, připojení provádí
správce plynovodu.“

B. Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek
na: 25. 11. 2020 do 10:00 hod.
Otevírání nabídek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
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