VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejná zakázka na stavební práce
„II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov
Ing. Jan Lichtneger, ředitel
70947023
V Praze dne 5. 3. 2019

Vážení,
zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora
uvedené veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení.
V
č.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
žádám o vysvětlení zadávací dokumentace pro akci „II/208 Modernizace silnice
Hlinky – Bochov“
Ve výkazu výměr v objektu SO 201 je uvedena položka č. 85
85

3.

96815

VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ
M3 180,00
KONSTRUKCI
- s pruty
- vč.odvozu na skládku, uložení a poplatku
vysekání stáv. podkladních prutů z nosníků
odhad 20 bm na nosník
9*20,0=180,00 [A]
Jedná se o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku,
technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v
nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné)
řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá
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uvedeným parametrům.
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a
hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z
technologického předpisu a z platných předpisů

Kde je uveden popis „vysekání stáv. podkladních prutů z nosníků odhad 20 bm na Po prověření projektantem stavby a zpracovatelem soupisu
nosník9*20,0=180,00“.
prací zadavatel konstatuje, že uvedená položka obsahuje
chybný výpočet množství v bm a nikoliv v m3. Proto
Ve výkazu je uvedena jednotka M3. Neměla by být však jednotka bm, dle uvedeného zadavatel doplňuje výpočet množství v této položce takto:
popisu?
9*20*0,05*0,1 = 0,9 m3.

4.

Chceme Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je i
veřejnou zakázku: „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“
upravený soupis prací:
 Příloha č. 2 – Výkaz výměr_aktualizovaný na
Při kontrole poskytnutých podkladů v rámci zadávací dokumentace jsme zjistili
základě vysvětlení č. 3 a 4.
nejasnost v soupisu prací.
Zadavatel upozorňuje, že dodavatelé jsou povinni použít
U položky č. 85 SO 201 Most ev. č. 208-005 je dle nás chybně uvedena výměra. pro zpracování nabídky toto upravené znění přílohy.
Dovolujeme si Vás proto požádat o prověření.

V
č.

5.

Informace z vlastního podnětu zadavatele

Posun lhůty pro podání nabídek.

Změna zadávací dokumentace
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydaným vysvětlením zadávací
dokumentace zadavatel mění v článku zadávací dokumentace „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“
konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven do 15. 3. 2019 do 10:00 hodin.
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Petr Lis

S pozdravem

Digitálně podepsal Petr Lis
DN: c=CZ, cn=Petr Lis, o=A.I.
Consulting s.r.o., givenName=Petr,
sn=Lis, serialNumber=ICA - 10346043
Datum: 2019.03.05 09:12:39 +01'00'
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