VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 1
INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Název veřejné zakázky:

„Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava – opakované
řízení“

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 práve
veřejné

7.697.774,- Kč bez DPH
Statutární město Karlovy Vary

Sídlo zadavatele:

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20

IČ zadavatele:

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
Mgr. Miroslav Kučerka

Telefon, e-mail:

Tel.: +420 733 64 86 81
email: verejnezakazky@kgslegal.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Miroslav Kučerka
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I.
Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele
Zástupci zadavatele byly dne 1.8.2019 doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace
k výše specifikované veřejné zakázce.
Dodavatelé ve svých žádostech uvádí doslovně následující:
Dotaz č. 1

Dotaz č. 2
Řez AA V řezu AA je popsaná oprava „Hrotnice", cituji: opatrně sejmout, repasovat a nanovo pozlatit.
Můžete blíže specifikovat část výkazu výměr, kde se tato položka nachází?
Dotaz č. 3
Řez AA Mramorový podstavec sochy Hygie, viz. Tabulka stavebních úprav, ÚPR/07, zde se uvažuje o jeho
výměně a nahrazení replikou z mrákotínské žuly. Kde bude uskladněn odstraněný mramorový podstavec do
doby než pro něj najde Zadavatel využití?
Dotaz č. 4
Zámečnické prvky ZA 05 Vstup do šachty — Bronzová krycí deska tl. 15 mm bude vyhotovena s reliéfním
povrchem. Jaký povrch reliéfu má Zadavatel na mysli?
Dotaz č. 5
Tabulka stavebních úprav ÚPR/01 Oprava vázy, vč. dříku nad Hadím pramenem: Je popsaná mimo jiné
Demontáž pasířsky zhotoveného pozlaceného dekorativní prvku a oprava deponovaného prvku, uloženého
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ve správě SPLZaK. Lze Zadavatelem poskytnout fotodokumentaci deponovaného prvku pro účel přesného
ocenění opravy?
Dotaz č. 6
Zámečnické prvky ZA 04 litinové zábradlí = oba 2 nové kusy litinového zábradlí budou sloužit jako mobilní
zábrana? Stávající výška litinového zábradlí je cca 900 mm, nové části mají být vysoké 1100 mm. V jaké části
dojde k navýšení proporcí?
Dotaz č.7
Etapy výstavby V projektové dokumentaci jsou uvedeny jednotlivé etapy provádění stavebních prací. V
zadávací dokumentaci není stanoven termín realizace po etapách. Je etapizace výstavby zrušena? Může dílo
být provedeno jako jeden celek?

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí k bodu a), že položka se týká celé kolonády, včetně spojovací chodby a altánu (upraven
popis položky - list SO 01 01 Pol, díl 765 krytiny tvrdé, položka č.72).
Zadavatel uvádí k bodu b), že Plocha střechy je zřejmá z výkresů. Skladba je pak tvořena následovně:
šablony z břidlice
folie
pobití z prken 24mm
Skladby jsou popsány na výkrese D.1.1.3
Zadavatel uvádí k bodu c), že zadavatel upřesnil výkaz výměr, který zasílá přílohou s tím, že uchazeč bude
naceňovat dohromady 60,0 m2 – (doplněno do VV- list SO 01 01 Pol, díl 764 konstrukce klempířské, položka
č.67)
Zadavatel uvádí k bodu d), že Plechování je z polotvrdé mědi. Rozsah olov. folie je popsán na D.1.1.3 –
řez A-A. Zadavatel upřesnil výkaz výměr, který zasílá přílohou s tím, že uchazeč bude naceňovat dohromady
12,0m2 olověné folie (doplněno do VV- list SO 01 01 Pol, díl 764 konstrukce klempířské, položka č.70).
Zadavatel uvádí k bodu e), že pasport nebyl zpracován.
Zadavatel uvádí k bodu f), že se jedná o tabule z dodatečně tepelně upraveného skla, tl. 4 mm, velikost
v 450/1200mm, zaskleného do fermežového tmelu (doplněno do VV- list SO 01 01 Pol, díl 765 Krytiny
tvrdé, položka č.73).
K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že v opraveném výkazu výměr nacení hrotnici samostatně v=1750mm , Ø 850 (doplněno
do VV- list SO 01 01 Pol, díl 764 konstrukce klempířské, položka č.68)
K dotazu dodavatele č. 3 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že sokl bude uskladněn na stavbě a na výzvu si jej převezme správce objektu
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K dotazu dodavatele č. 4 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že se jedná o obdobný poklop, jaký byl použit u hadího pramene. Bude nutné vytvořit
sádrokartonový model (historický text předá projektant) s nízkým reliéfem. Po odsouhlasení bude odlit do
bronzu.
K dotazu dodavatele č. 5 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že se jedná o stávající dekorativní vázu nad hadím pramenem. Váza má ulomené levé ucho,
nutno doplnit podle symetricky upevněného pravého.
K dotazu dodavatele č. 6 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že bude zachována výška 900 mm.
K dotazu dodavatele č. 7 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že se etapizace výstavby je zrušena. Dílo bude provedeno jako jeden celek.
II.
Zadavatel dále přílohou zasílá upravený výkaz výměr k příloze ve formátu *.xlsx a uvádí, že uchazeč
je povinen užít tento pro účely nabídky.
III.
S ohledem na skutečnost, že zadavatel provedl takovou změnu zadávací dokumentace, která vyžaduje
přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, rozhodl zadavatel následovně:
Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 5 ve spojení
s ustanovením § 99 odst. 2 věta první zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“) lhůtu pro podání nabídek, a to do 19.8.2019 do 10:00.
V Praze dne 6.8.2017
podepsal Mgr.
Mgr. Miroslav Digitálně
Miroslav Kučerka
Datum: 2019.08.06
Kučerka
21:36:00 +02'00'

za statutární město Karlovy Vary
KGS legal, s.r.o. advokátní kancelář
Mgr. Miroslav Kučerka,
jednatel
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