VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 2

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Název veřejné zakázky:

Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava
přednádražního prostoru

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené
podlimitní
řízení
podle
zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)

Druh veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota
zakázky:
Zadavatel:

Veřejná zakázka na stavební práce
veřejné

28.259.963,- Kč bez DPH
Statutární město Karlovy Vary

Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20
00 25 46 57

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE
Obchodní firma:

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:

Národní 416/37

IČ:
Osoba zastupující osobu zastupující
zadavatele:

06295525

Telefon, e-mail:
Kontaktní osoba:

Mgr. Miroslav Kučerka
Tel.: +420 733 64 86 81
email: verejnezakazky@kgslegal.cz
Mgr. Miroslav Kučerka
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I.
Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele
Zástupci zadavatele byly dne 15.8.2018 doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací
dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.
Dodavatelé ve svých žádostech uvádí doslovně následující:
Dotaz č. 1
SO 201 SCHODIŠTĚ A OPĚRNÁ ZEĎ – Výkres tvaru B2.2 – Zábradlí
Projektant navrhuje madla z eliptických trubek, takovéto trubky norma nezná a vyrobit je
z kruhové nelze, alespoň ne běžným dílenským způsobem
Provádí se na zábradlí před nátěry žárový Zn?
Dotaz č. 2
SO 711 MOBILIÁŘ – Přístřešky konstrukce B6.4
Ve výkazu oceli postrádáme podélníky : T profily pro uložení skla (celková hmotnost by měla
být o tyto profily navýšena)
tl. skla se uvádí ve výkazu výměr 20mm, která ale není uvedena v PD ani ve statice
v technické zprávě se uvádí, že celkový návrh skleněné střechy je předmětem dodavatelské
dokumentace
Dotaz č. 3:
O 201 Schodiště a opěrná zeď
položka č. 1, kód: 76750005R, název: Dod+mtz ocel. kce zábradlí svařované, zinkované - dle PD vč.
povrch. úpravy, množství: 4 213,712 tun
Výkres tvaru B2.2 – Zábradlí
Projektant navrhuje madla z eliptických trubek, takovéto trubky norma nezná a vyrobit je
z kruhové nelze, alespoň ne běžným dílenským způsobem. Poskytne zadavatel technický list
k tomuto výrobku?
Dotaz č. 4:
SO 711 Mobiliář
položka č. 1, kód: 76750001R, název: Dod+mtz ocel.kce přístřešků autobus.zastávek -žárově
pozinkováno, nátěr dle PD, množství: 7 400 tun
Ve výkazu oceli postrádáme podélníky : T profily pro uložení skla (celková hmotnost by měla
být o tyto profily navýšena)?
tloušťka skla se uvádí ve výkazu výměr 20mm, která ale není uvedena v PD ani ve statice
v technické zprávě se uvádí, že celkový návrh skleněné střechy je předmětem dodavatelské
dokumentace
Dotaz č. 5
Položka č. 1, kód: 78731330R, název: Zasklívání střech sklem bezpečnostním VSG, kalené s pokovením
tl.20mm -dle PD, množství: 166,6 m2
tloušťka skla se uvádí pouze ve výkazu výměr 20mm, ale už není nikde v PD ani ve statice
uvedena. Platí tedy tl. skleněných výplní 20mm dle VV?
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K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že eliptické trubky se prodávají již hotové, což má ověřeno z průzkumu trhu. Dále
zadavatel uvádí, že se předpokládá žárové pozinkování.
K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že sklo je navrženo tloušťky 20mm.
Sklo bylo uvažováno s ukládáním na terče, tedy bez podélníků. Zadavatel sděluje, že žádné podélníky
nejsou součástí projektové dokumentace, což je správně.
K dotazu dodavatele č. 3 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že eliptické trubky se prodávají již hotové, což má ověřeno z průzkumu trhu.
K dotazu dodavatele č. 4 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že sklo je navrženo tloušťky 20mm.
Sklo bylo uvažováno s ukládáním na terče, tedy bez podélníků. Zadavatel sděluje, že žádné podélníky
nejsou součástí projektové dokumentace, což je správně.
K dotazu dodavatele č. 5 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že sklo je navrženo tloušťky 20mm.
II.
S ohledem na skutečnost, že zadavatel neprovedl takovou změnu zadávací dokumentace, která
nevyžaduje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, nebyla prodloužena lhůta k podání
nabídek.
V Praze dne 17.8.2018

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Kučerka
Miroslav Miroslav
Datum:
2018.08.17
Kučerka 13:16:52 +02'00'
za Karlovy Vary
KGS legal s.r.o. advokátní kancelář
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