Dodatečné informace dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec“

Zadavatel
Obchodní firma / název:

Obec Ohrobec

Sídlo / místo podnikání:

V Dolích 5, 252 45 Ohrobec

IČ:

002 41 491

Osoba oprávněná jednat jménem
či za zadavatele:

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, starosta

Kontaktní osoba zadavatele:

Bc. Lenka Těšínská

Telefon:

+420 233 101 100

E-mail:

l.tesinska@dasonele.cz

Zadavatel sděluje, v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace k podmínkám zadávacího řízení
vztahujícím se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona, zveřejněné na profilu zadavatele.
Upřesnění zadávacích podmínek č. 2
S ohledem na učiněné změny v zadávacích podmínkách specifikované níže v odpovědích na dotazy
zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek takto:
Nabídky je možno podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek, a to v pracovní dny od 8:00 do 14:00
hodin. V poslední den lhůty do 18:00 hodin.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 25.11.2012 v 18:00 hodin.
Místo pro podání nabídek zůstává nezměněné.
Otevírání obálek:
Otevírání obálek se uskuteční 25.11.2013 v 18:01 hodin v zasedací místnosti na adrese zadavatele: V Dolích
5, 252 45 Ohrobec, Obecní úřad Ohrobec.

Odpovědi na dotazy
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Dotaz č. 3 ze dne 23.10.2013
Ve výkazu výměr je položka: Účast projektanta na stavbě-autorský dozor. V Dodatečných informacích ze
dne 21.10.2013 jste odpovídali na dotaz uchazeče: „…autorský dozor…je součástí nabídkové ceny. Jedná se
o standardní službu spojenou s plněním zakázky.“
Dotaz: Tato položka nemůže být součástí nabídkového rozpočtu. Autorský dozor vykonává zhotovitel
projektové dokumentace na základě smluvního vztahu s investorem. Kontroluje provádění stavby podle
schválené projektové dokumentace a dodržování podmínek stavebního povolení. Pokud by měl pracovat
pro zhotovitele, jednalo by se o střet zájmů.

Odpověď na dotaz č. 3
S ohledem na nastalou problematiku zadavatel upřesňuje, že autorský dozor není součástí předmětu plnění
veřejné zakázky. Uchazeči tuto položku nebudou ve Výkazu výměr oceňovat.

Dotaz č. 4 ze dne 24.10.2013
13. Přílohy zadávací dokumentace: Přílohou č. 7 – výkaz výměr
1) V rozpočtu ulice V Dolích není uvedeno množství.
2) V rozpočtu ulice U Rybníku je množství (výměra) podkladního asfaltového betonu cca 3x větší než
množství obrusného. Není jasné jakým způsobem bude konstrukce komunikace uzavřena obrusnou
vrstvou asfaltového betonu. Dále vzhledem k dostupným informacím by se měla ulice U Rybníku I+II
opravovat v celém rozsahu, neodpovídá tomuto výměra v rozpočtu. Ulice má délku cca 750mb šíře
cca 3-3,5m. Výměra v rozpočtu pro obrusnou vrstvu je 385m2.
Odpověď na dotaz č. 4
Add 1) opraveno, viz Dodatečné informace č. 1 ze dne 21.10.2013.
Add b) Ve výkazu výměr U RYBNÍKU-NEUZNATELNÁ ČÁST je obrus. 963 m2 a podkladní 385 m2 (uvažována
je vysprávka 40% celkové plochy) – výměra tedy není 3x vyšší, ale cca 2x nižší.
Ve výkazu výměr U RYBNÍKU – UZNATELNÁ ČÁST je obrus. 2655 m2 a podkladní 1062 m2 (uvažována je
vysprávka 40% celkové plochy) – výměra tedy není 3x vyšší, ale cca 2x nižší. Celková výměra obrusné vrstvy
tedy není 385 m2 ale součet 2655+963 m2.
V Ohrobci dne 29.10.2013
..............................................................
PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
starosta
29.10.2013

X

Pavelková Petra

Podepsal(a): Petra Pavelková
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