VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 4
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:
Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce
16.327.885,- Kč bez DPH

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:

Národní 416/37

IČ:
Osoba zastupující osobu zastupující
zadavatele:
E-mail:

06295525

Kontaktní osoba:

Mgr. Miroslav Kučerka

Mgr. Miroslav Kučerka
email: verejnezakazky@kgslegal.cz

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 14.12.2020 a 15.12.2020 doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací
dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.
Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:
Dotaz č. 1
Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.3, jste na základě našeho dotazu doplnili položky č. 29 a č 30, které
mají reprezentovat vodorovné přemístění 1 036,460 m3 výkopku do 20 km.
Nová položka č. 29 - 162751117 uvažuje vodorovné přemístění sypaniny do 10 km. Množství 1 036,460 m3.
Nová položka č.30 - 162751119 „Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m“ má být převoz 1 036,460 m3 výkopku na dalších
10 km.
Ve VV u položky je chybný výpočet 103,646 *10 = 1036,46 m3. Správně má být 1036,46 * 10 = 10.364,6
m3.
Žádáme zadavatele o úpravu rozpočtu.
K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:
Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že se skutečně jednalo o překlep v desetinné čárce. Tuto nesprávnost
opravil a přílohou zasílá opravený výkaz výměr.
Dotaz č. 2
V souvislosti s doplněním položek rozpočtu by měl zadavatel počítat se zvýšením předpokládané ceny
stavby.
V cenách ÚRS činí navýšení ceny 455 005,94 Kč
položka č. 29 - 162751117 : 1036,46x 250 Kč = 259 115,- Kč
položka č. 30 - 162751119 : 10 364,6x 18,9 Kč = 195 890,94,- Kč
Změní zadavatel předpokládanou cenu stavby?
K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že předpokládanou hodnotu stavby měnit nebude. Jedná se toliko o předpokládanou
hodnotu, který není nijak relevantní pro podání nabídky v tom smyslu, že by překročení předpokládané
hodnoty bylo důvodem pro vyloučení uchazeče či by se s tímto pojila jiná práva a povinnosti. Rovněž limity
určující režim veřejné zakázky (zjednodušené podlimitní řízení – podlimitní řízení – nadlimitní řízení) není
nějak dotčen. Zadavatel tedy nebude v zadávacích podmínkách měnit přepokládanou hodnotu.
Dotaz č. 3
Dle ZOV doprava stavební techniky na stranu parkoviště KOME bude vedena po trase cyklotrasy 39, EV4.
Uchazeč se domnívá, že existuje riziko poničení stávající cyklostezky staveništní technikou a bude potřeba
tuto cyklostezku opravit.
Uvažuje zadavatel s opravou objízdné trasy cyklostezky? V jakém rozsahu?
Doplní zadavatel nové položky na opravy objízdných tras?
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K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:
Zadavatel sděluje a upřesňuje, že se nejedná se o cyklostezku, ale o účelovou lesní komunikaci s využitím
jako cyklotrasa. Trasa i v současné době slouží pro provoz lesní techniky a byla vybrána na základě místního
šetření. Zadavatel předpokládá, že nebude nutné tuto komunikaci opravit z důvodu využití pro stavbu mostu.
Dotaz č. 4
V SP není položka, která zohledňuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště.
Doplní zadavatel novou položku do SP?
K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:
K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:
Zadavatel sděluje, že takovou položku nedoplní, neboť to ani nebylo jeho vůlí při tvorbě rozpočtu.
Položka náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště se neuvádí jako samostatná položka a
tyto náklady byly rozpuštěny do cen jednotlivých položek částí mostu. Je na dodavateli, kam umístí tyto
položky, o kterých hovoří.
II.
Vzhledem k tomu, že byla provedena taková úprava zadávacích podmínek, která vyžaduje přiměřené
prodloužení lhůty, dle ustanovení § 99 odst. 2 věta první zákona, prodlužuje se lhůta pro podání nabídek
do 21.12. 2020 do 10:00 hod.
Zadavatel sděluje, že dodavatel je povinen řídit se nejaktuálnějším zněním zadávací dokumentace a
jejich příloh.
Mgr. Miroslav
Kučerka

Digitálně podepsal
Mgr. Miroslav Kučerka
Datum: 2020.12.17
11:00:26 +01'00'

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

3

