Veřejná zakázka:
„II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4
pro otevřené nadlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, v rámci zadávání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce
s názvem:

„II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“
Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.
právní forma:
se sídlem:
IČO/DIČ:

příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov
70947023/CZ70947023

Osoba zastupující zadavatele:

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.,
se sídlem:
IČO/DIČ:
zastoupený:

V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
06717586/CZ06717586
JUDr. Jakubem Dohnalem, Ph.D, jednatelem společnosti

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“), obdržel zadavatel dne 23. 2. 2018 níže uvedené dotazy a žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Zadavatel tímto
prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení zadávací
dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

1

Dotaz č. 1:
SO 118 Přeložka polní cesty v k.ú. Stanoviště pol. č. 27 56360b VOZOVKOVÉ VRSTVY
Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 62,705 m3 – je požadován nakupovaný materiál. Trvá zadavatel na
nákupu materiálu, když stavba vykazuje přebytečnou vyfrézovanou živičnou směs?

Odpověď č. 1
Vzhledem k nedostatečnému přebytku vyfrézovaného materiálu a na základě toho, že není zaručeno
dodržení kvality a vlastností vyfrézovaného materiálu (dle ČN EN 13108-8 a TP 208), se zadavatel
rozhodl, že přebytečný vyfrézovaný materiál nebude dále využívat do vozovkových vrstev.
Výše uvedená položka tedy zůstává beze změn, tak jak je uvedena v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:
SO 102 pol. č. 3 014201 POPLATEK ZA ZEMNÍK – zemina pro AZ, je v řádku výpočtu odkaz na pol. č.
16 17130a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM nakupovaná zemina,
uvedeno množství 12 309,32 m3, což zároveň odpovídá i bilanci zemních prací. Avšak v položce
17130a je ve VV uvedeno množství 8 644,160 m3. Množství se promítá také do položky č. 10 12573c
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I zemina pro AZ ze zemníku.

Odpověď č. 2
Dotaz prověřil projektant a opravil položku takto:
Správné množství je uvedeno v pol.17130.a - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE
ZHUTNĚNÍM:
z kubatur.listů:
4944,11+3700,05=8 644,160 [A]
Celkem: A=8 644,160 [B]
-------------------------------------------------------------------------Pol.014201-POPLATKY ZA ZEMNÍK – ZEMINA bude opravena takto:
pro pol.17130.a:8644,16=8 644,160 [B]
pro pol.17130.b:771,29=771,290 [A]
Celkem: B+A=9 415,450 [C]
------------------------------------------------------------------------Pol.12573.c-VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I bude opravena takto:
pro pol.17130.a:8644,16=8 644,160 [B]
pro pol.17130.b:771,29=771,290 [A]
Celkem: B+A=9 415,450 [C]

Původní znění položky 014201 (SO 102):
3 014201

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

M3

13 161,610

0,00

0,00

9 415,450

0,00

0,00

13 161,610

0,00

0,00

zemina pro AZ
pro pol.17130.a:12390,32=12 390,3200
[B]
pro pol.17130.b:771,29=771,2900 [A]
Celkem: B+A=13 161,6100 [C]
zahrnuje veškeré poplatky majiteli
zemníku související s nákupem zeminy
(nikoliv s otvírkou zemníku)

Nové znění položky 014201 (SO 102):
3 014201

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

M3

zemina pro AZ
pro pol.17130.a:8644,16=8 644,160 [B]
pro pol.17130.b:771,29=771,290 [A]
Celkem: B+A=9 415,450 [C]
zahrnuje veškeré poplatky majiteli
zemníku související s nákupem zeminy
(nikoliv s otvírkou zemníku)

Původní znění položky 12573.c (SO 102):
10 12573 c

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.
I
zemina pro AZ ze zemníku
pro pol.17130.a:12390,32=12 390,3200
[B]
pro pol.17130.b:771,29=771,2900 [A]
Celkem: B+A=13 161,6100 [C]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění,
přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce
v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a
objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve
stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy

M3

(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní
vody
- těžení a rozpojování jednotlivých
balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a
napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč.
přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna,
základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana
proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí
výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce
umožňující provedení vykopávky
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
konstr., přemostění, zpevněné plochy,
zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

Nové znění položky 12573.c (SO 102):
10

12573 c

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
zemina pro AZ ze zemníku
pro pol.17130.a:8644,16=8 644,160 [B]
pro pol.17130.b:771,29=771,290 [A]
Celkem: B+A=9 415,450 [C]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění,
přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce
v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů
vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve
stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy

M3

9 415,450

0,00

0,00

(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní
vody
- těžení a rozpojování jednotlivých
balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a
napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč.
přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna,
základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana
proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí
výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce
umožňující provedení vykopávky
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
konstr., přemostění, zpevněné plochy,
zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

Zadavatel zároveň přikládá kompletní upravený soupis prací, který zcela nahrazuje původně
poskytnuté.
Zadavatel současně v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek do 12. 3. 2018 do 11:00 hodin.

Přílohy:
1) kompletní upravený soupis prací

V Sokolově dne 26. 2. 2018

JUDr. Jakub
Dohnal, Ph.D.
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ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., jednatel
osoba zastupující zadavatele na základě plné moci

