Dodatečná informace č.2

Odpověď na dotaz účastníka výběrového řízení
Rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch, Chodová Planá
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (DODATEČNÉ INFORMACE) „Rekonstrukce
atletické dráhy a zpevněných ploch, Chodová Planá“
Žádáme o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci veřejné zakázky: „Rekonstrukce
atletické dráhy a zpevněných ploch, Chodová Planá“:
Dotaz :
1. Skladba konstrukčních vrstev ploch z betonové dlažby tl.80 mm:
Ve výkazu výměr je uvedeno:
35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm "podkladní vrstva frakce 0-63
m2 287,920
V technické zprávě je uvedeno: Štěrkodrť 0-63 tl.220 mm
Prosíme o vysvětlení rozporu v tloušťce této konstrukční vrstvy.
Odpověď :
Chyba v technické zprávě - správně je na výkresech i ve výkazu výměr - tl. 200 mm

Dotaz :
2. Tloušťka konstrukčních vrstev u plochy z betonové dlažby tl.80 mm:
Při sečtení tloušťky podkladních vrstev u ploch z dlažby tl.80 mm z výkazu výměr (plocha u brány
Nádražní a sjezd u zadní brány), vychází tloušťka konstrukčních vrstev (včetně kladecí vrstvy 4/8
tl.40mm) celkem 770 mm:
43 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2
Nádražní
45 K 596412211
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2
"sjezd u zadní brány
30 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm
"plocha u brány Nádražní
"sjezd u zadní brány

"plocha u brány

31 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm

"plocha u brány Nádražní

"sjezd u zadní brány
34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
"plocha u brány Nádražní
"sjezd u zadní brány
35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
"plocha u brány Nádražní
"sjezd u zadní brány
Při sečtení tloušťky podkladních vrstev u ploch z dlažby tl.80 mm z technické zprávy (plocha u brány
Nádražní a sjezd u zadní brány), vychází tloušťka konstrukčních vrstev celkem 490 mm:
Technická zpráva: Návrh skladby stání: Vegetační betonové tvárnice 80 mm Štěrkodrť 4-8 40 mm
Štěrkodrť 16-32 150 mm Štěrkodrť 0-63 220 mm
Prosíme o vysvětlení rozporu mezi výkazem výměr a technickou zprávou v tloušťkách těchto
konstrukčních vrstev.
Odpověď :
Ve výkazu je chybně uvedena skladba 150 mm vícekrát, tedy součet nesedí. Naceňte tak jak je
ve výkazu výměr a při fakturaci bude zohledněna skutečnost na stavbě.
3. Plocha betonové dlažby tl. 60 mm, konkrétně u chodníku před tribunou ke vstupní brance:
Dle výkazu výměr je plocha zámkové dlažby u chodníku před tribunou ke vstupní brance 366,610 m2 a
plocha podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm chodníku před tribunou ke vstupní brance je oproti tomu
627,785 m2.
41 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2
m2
"chodníky před tribunou ke vstupní brance
(168,6+11,25+111,06+2,5+8,1+65,1)
366,610
34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2
"podklad pod chodníky ze zámkové dlažby frakce 0-32
"chodníky před tribunou ke vstupní brance
(121,9*5,15)
627,785
Prosíme o vysvětlení rozporu ve výkazu výměr v ploše podkladu ze štěrkodrtě a ploše ze zámkové
dlažby u chodníku před tribunou ke vstupní brance.

Odpověď :
Správná výměra je 366,610 m2, výměra 627,785 m2 zůstala omylem z původního návrhu, kde byl
chodník před tribunami dlouhý 121,9 metrů a široký 5,15 metrů. Toto bylo dalšími jednáními
upraveno - chodník zúžen.
Dotaz :
4. Ve Výzvě k podání nabídky, v bodě 5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle zákona, je
uveden požadavek na splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 74 zákona č.134/2016,
uvedeny jsou ale body a) až l), což neodpovídá znění § 74 zákona č.134/2016 Sb.. V příloze Výzvy k
podání nabídky (zadavatelem poskytnutém vzoru ČP) jsou rovněž uvedeny body a) až l). Může
zadavatel upřesnit znění požadavku na splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu se
zákonem č.134/2016 Sb. ?
Odpověď :
Viz dodatečná informace č.1
Dotaz :
5. Ve Výzvě k podání nabídky, v bodě 12. Práva zadavatele, je uvedeno, že platební podmínky a smluvní
pokuty jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, rovněž je zde požadavek, aby uchazeč předložil nabídku
v členění dle Zadávací dokumentace. Může zadavatel poskytnout tuto citovanou Zadávací
dokumentaci? Uchazeč na profilu zadavatele žádnou zadávací dokumentaci nenašel.
Odpověď :
V tomto případě nahrazuje zadávací dokumentaci „výzva“ a platební podmínky a smluvní pokuty
jsou uvedeny v návrhu SOD.

V Chodové Plané 14.2.2017

