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. 3
Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.
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 25.11.2013 v 18:00 hodin.
Místo pro podání nabídek rovněž 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.
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Odpovědi na dotazy
Dotaz č. 5 ze dne 11.11.2013
V souhrnné technické zprávě se konstatuje, že stávající komunikace jsou neúnosné. Žádáme o předložení
diagnostiky vozovky a statického výpočtu, který dokládá, že opravou krytových vrstev (tzn. běžnou údržbou
komunikace) se stávající neúnosnost vyřeší tak, aby při případné poruše během požadované 60 měsíční
záruční doby na dílo nemohlo dojít ke sporu, zda příčinou poruchy je skutečně pouze krytová vrstva, nikoliv
třeba stávající neúnosné podkladní vrstvy komunikace, které se nerekonstruují.

Odpověď na dotaz č. 5
V technické zprávě znamená slovo neúnosný stav, stav, kdy není únosné vozovku v tomto stavu užívat.
Slovo bylo užito ve smyslu vzhledu povrchu vozovky, nikoliv, že jsou stávající konstrukční vrstvy neúnosné
z hlediska zatížení. Diagnostika vozovky a statický výpočet tedy není pro zpracování nabídky nezbytný.
Nejedná se tedy o celkovou výměnu vozovek. Předmětem stavby je rekonstrukce (výměna obrusné vrstvy)
v rozsahu určeném zadávacími podmínkami.

Dotaz č. 6 ze dne 11.11.2013
Chápeme správně, že v komunikaci se nebude provádět drenáž a odvodnění vozovky je řešeno pouze
vyspádováním a volným odtokem do zeleně?
Odpověď na dotaz č. 6
Ano, drenáž se nebude provádět. Do konstrukce vozovek se nejde. Odvodnění je odtokem do zeleně,
kde se voda vsakuje.

Dotaz č. 7 ze dne 11.11.2013
Žádáme o vyjasnění rozporu mezi Zadávací dokumentací, která uvádí, že „Předpokládaná doba realizace:
01.12.2013 – 30.04.2014“ a Technickou zprávou, která uvádí předpokládaný průběh stavby:
- zahájení bude výběrovém řízení na zhotovitele stavby – 03/2014
- dokončení stavby bude v nejkratším možném termínu v 03/2015

Odpověď na dotaz č. 7
Platí údaje stanovené v zadávací dokumentaci. Plnění veřejné zakázky bude zahájeno ihned po podpisu
smlouvy o dílo (předpokládaný termín zahájení 01.12.2013). Předpokládaný termín dokončení díla je
30/04/2014. Údaje o termínu průběhu stavby uvedené v Technické zprávě jsou chybné.
Uchazeči jsou rovněž oprávněni upravit konečný termín dokončení díla v článku III. Smlouvy o dílo v bodě
3.1. . Termín dokončení díla do 30.4.2014 je termínem předpokládaným, jak je stanoveno v zadávací
dokumentaci. Uchazeči stanoví reálný termín dokončení díla s ohledem na své zkušenosti a s ohledem
na roční období, ve které bude dílo realizováno.
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Dotaz č. 8 ze dne 11.11.2013
Ve všech rozpočtech se nachází několik záložek vč. „čerpání rozpočtu“ nebo „výkaz výměr“, z nichž některé
jsou de facto prázdné. Které z nich má uchazeč přiložit jako součást svojí nabídky?

Odpověď na dotaz č. 8
Součástí nabídky bude záložka „stavební rozpočet“. Ostatní záložky jsou pouze doplňkové, generované
programem pro tvorbu rozpočtů.

V Ohrobci dne 14.11.2013

..............................................................
PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
starosta
14.11.2013

X

Petra Pavelková

Petra Pavelková
ekonom
Podepsal(a): Petra Pavelková
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