VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 2
INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:

„Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a
novostavba“

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná
zakázky:

hodnota

veřejné

16.327.885,- Kč bez DPH

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:

Národní 416/37

IČ:

06295525

Osoba zastupující osobu zastupující
zadavatele:

Mgr. Miroslav Kučerka

E-mail:

email: verejnezakazky@kgslegal.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Miroslav Kučerka

KGS LEGAL s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 06295525 | DIČ: CZ06295525 | se sídlem Národní 416/37, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279699
e-mail: info@kgslegal.cz | www.kgslegal.cz

I.
Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele
Zástupci zadavatele byla dne 3.12.2020 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace
k výše specifikované veřejné zakázce.
Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:
Dotaz
Dobrý den,
na základě článku 14. ZD posíláme následující dotazy:
1) V SO 201 je položka číslo 40 - Zábradlí mostní se svislou výplní - dodávka a montáž - atypické. Pro
správné ocenění této položky je nutné znát jeho tvar, příslušný výkres v PD není. Doplní zadavatel výkres k
tomuto zábradlí?.
2) V SO 201 v položce číslo 112 - Ostatní náklady bez rozlišení – je v poznámce uvedeno, že se jedná o
provizorní přeložení vedení VN ČEZ mimo prostory výkopu a cena dle nabídky pana Václava Vaidiše –
Elektromontáže s.r.o. Tuto cenovou nabídku jsme v dokumentaci nenašli. Poskytne zadavatel cenovou
nabídku?
3) Dle Technické zprávy Dopravně inženýrská opatření nebude provoz na ulici Slovenská přerušen. Dle
zkušeností uchazeče bude nutné při provádění některých pracovních činností i úplná uzávěra silnice (např.
při rozpatkování jeřábu při osazování nosníků). Doplní zadavatel položky pro úplnou uzavírku do
rozpočtu?
S pozdravem a přáním hezkého dne
Ing. Jitka Leichterová

K dotazům dodavatele zadavatel uvádí následující:
Zadavatel k první části dotazu uvádí, že pro ocenění položky číslo 40 jsou informace v zadávací dokumentaci
dostačující. Třetí typ zábradlí označený jako „netypické“ v soupisu prací nahrazuje zábradlí mimo most v
prostoru výkopů podél chodníků a toto zábradlí mimo most bude stejné, jako na mostě s výškou madla 1,3
m. Zadavatel dále zdůrazňuje, že všechna zábradlí musí splňovat požadavky na mostní zábradlí dle TP 258
a konečný návrh všech zábradlí musí být v dostatečném předstihu před realizací předložen investorovi a
pověřeným zástupcům státní památkové péče (NPÚ ÚOP v Lokti; MMKV, Odbor památkové péče) k
posouzení a následnému odsouhlasení.
Zadavatel k druhé části dotazu sděluje, že v případě odkazu na cenu pana Václava Vaidiše se jedná o
administrativní chybu a tuto cenu si stanoví dodavatel sám.
K třetí části dotazu Zadavatel sděluje, že dle předpokladů je šířka volného prostoru ul. Slovenská během
výstavby dostatečná i pro situaci s rozpatkovaným jeřábem. Pro představu uvádíme rozměry: Šířka vozovky
v ul. Slovenská v blízkosti mostu přesahuje 10 m. Odhadovaný výkop do tohoto prostoru vozovky
nezasahuje. Šířka rozpatkovaného jeřábu pro osazení nosníku (35 t) je cca 6,1 m. Zbývá 3,9 m volného
prostoru. Šířka prostoru pro kyvadlový provoz je 3,0 m. Tímto se tedy předpokládá, že nebude třeba ul.
Slovenskou úplně uzavírat.
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II.
Vzhledem k tomu, že nebyla provedena žádná úprava zadávacích podmínek, nebylo třeba upravovat
lhůtu pro podání nabídek.
Mgr.
Miroslav
Kučerka

Digitálně podepsal
Mgr. Miroslav Kučerka
Datum: 2020.12.07
13:52:46 +01'00'

_____________________
za Karlovy Vary
KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
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