VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace zadávacího řízení
Název veřejné zakázky:
Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – oprava, II. etapa
Identifikační údaje zadavatele
název:
Statutární město Karlovy Vary
sídlo:
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
IČ:
00254657
právní forma:
obec
Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“)
následující vysvětlení zadávací dokumentace:
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
SO 04 - Skleněná koruna
U níže uvedených položek není uveden popis
10 K 101
PP

kpl

25 K 94550001R
PP

1,000

Demontáž AKV konstrukcí a skleněné výplně stěny A

soub

1,000

Ochrana střechy a roznesení váhy lešení

SO 02 - Prosklené stěny
U níže uvedené položky není uveden popis
6 K 98050002R
PP

kpl

1,000

Dokumentace pro realizaci a výrobu

Níže uvedená položka je označena jako poznámka, ale je u ní uvedena i výměra, tj. měla by být oceněna.
Jestli se jedná pouze o poznámku, neměla by být uvedena mj a výměra pro ocenění. Takto musíme položku
ocenit.
20 K Poznámka
PP

V rozpočtu není uvažováno s případnou výměnou prvků u
opravaovaných stěn A,B,C a D část 2,3

soub

1,000

V rozpočtu není uvažováno s případnou výměnou prvků u opravaovaných stěn A,B,C a D
část 2,3

SO 01 - Kamenické práce
Není určen počet a velikost lokálních oprav. Tuto položku nelze ocenit.
22 K 77220002R Lokální opravy tmelením, přebroušením a barevným sjednocením
PP

30 K 77220010R Lokální opravy vytmelením, přebroušením a barevným sjednocením
PP

1,000

soub

1,000

soub

1,000

Lokální opravy vytmelením, přebroušením a barevným sjednocením

49 K 77250002R Lokální opravy vytmelením, přebroušením a barevným sjednocením
PP

soub

Lokální opravy tmelením, přebroušením a barevným sjednocením

Lokální opravy vytmelením, přebroušením a barevným sjednocením
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Pro ocenění potřeba upřesnit počet běžných metrů spáry.
31 K 77220011R Ošetření v místech vodorovné spáry zpevňovačem např.Remers
PP

50 K 77250003R Ošetření v místech vodorovné spáry zpevňovačem např.Remmers
PP

soub

1,000

soub

1,000

Ošetření v místech vodorovné spáry zpevňovačem např.Remers
Ošetření v místech vodorovné spáry zpevňovačem např.Remmers

U níže uvedené položky není uvedena měrná jednotka.
39 K 77230001R Odstranění dožilé výplně spár
PP

,

72,000

Odstranění dožilé výplně spár

Bude zadavatelem shora uvedené doplněno, upřesněno?
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
SO 04 - Skleněná koruna
pro položky č. 10 a 25 platí popis prací uvedený v řádku 111, resp. 145 Soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr. Zadavatel doplnil název položky i do příslušných řádků Popisu
položky. Na vlastním rozsahu, obsahu a výměře stavebních prací těchto položek se nic nemění.
SO 02 - Prosklené stěny
pro položku č. 6 platí popis prací uvedený v řádku 105 Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr. Zadavatel doplnil název položky i do příslušného řádku Popisu položky. Na vlastním
rozsahu, obsahu a výměře stavebních prací této položky se nic nemění.
u položky č. 20, se jedná pouze o POZNÁMKU, tato položka se neoceňuje. V upraveném Soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla vypuštěna měrná jednotka a množství.
SO 01 - Kamenické práce
u položek č. 22, 30, 31, 49 a 50 byla upřesněna výměra požadovaných prací a zároveň upravena
měrná jednotka odpovídající těmto výměrám.
u položky č. 39 je měrná jednotka m2.
Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, který nahrazuje původní.
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
Vzhledem k navrženým atypickým konstrukcím je nutné před zahájením výroby prvků zaměřit stávající stav,
zpracovat výrobní dokumentaci a zahájit výrobu atypických prvků. Tyto prvky, zejména skleněná koruna,
mají dlouhou dobu výroby a specifické podmínky pro montáž. Účastník zpracovává Harmonogram postupu
stavebních prací a komunikuje s jednotlivými subdodavateli a dodavateli. Dále je nutné dodržovat
technologické předpisy a postupy, které neumožňují realizaci v klimaticky nepříznivých podmínkách. Pro
dodržení všech technologických požadavků výrobců pro kvalitní provedení díla vychází lhůta provádění
v délce 45 týdnů. Po zkušenostech získaných při realizaci obdobných zakázek se nám zdá lhůta realizace
v délce 32 týdnů nereálná.
Prověří zadavatel na základě uvedených skutečností požadovanou lhůtu realizace a prodlouží termín
provedení díla?
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Zadavatel prověřil stanovený termín pro provedení díla a sděluje, že lhůtu třiceti dvou týdnů měnit nebude.
Přílohy:
Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 19. 5. 2021
V Karlových Varech, dne 19. 5. 2021
podepsal Ing. Daniel Riedl
Ing. Daniel Riedl Digitálně
Datum: 2021.05.19 15:10:50 +02'00'

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic
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