VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 3

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:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:

Veřejná zakázka na stavební práce
veřejné

28.259.963,- Kč bez DPH
Statutární město Karlovy Vary
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 21.8.2018 doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací
dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.
Dodavatelé ve svých žádostech uvádí doslovně následující:
Dotaz č. 1
SO 101 Přednádražní plocha
položka č. 11, kód: 57713414R, název: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) tř.I tl 40mm š
přes 3m z modifikovaného asfaltu (barevný). V názvu položky a v poskytnuté PD je uvedeno, že asf. směs
bude barevná, ale jaká konkrétní barva je tím myšlena nikde uvedeno není. My se tedy ptáme jaký
barevný odstín bude asf. směs mít?
položka č. 17, kód: 591111111, název: Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva
těž.tl 50mm -spárování epoxid. Pryskyřicí a položka č. 17, kód: 591211111, název: Kladení dlažby z
kostek drobných z kamene do lože z kamen.těž. tl 50mm -spárování epoxid. pryskyřicí. V položkách je
uvedeno, že spárování bude provedeno epoxidovou pryskyřicí. Bude možné nahradit epoxidovou
pryskyřici vysokopevnostní cementovou maltou?
Dotaz č. 2
SO 701 Fontána
Dle našeho názoru chybí, ve vámi poskytnutém soupisu prací k tomuto SO položka, která bude
obsahovat nerezovou krycí mříž fontány s oky 30x3mm, která bude demontovatelná, viz. výkres č. C1.3
Nádržka trysky.
Doplní zadavatel soupis prací o tuto položku?
Dotaz č. 3:
O 431 veřejné osvětlení
položka č. 2, kód: 000000002, název: Geodetické Vytýčení trasy. U této položky chybí měrná jednotka.
Doplní zadavatel měrnou jednotku k této položce?
Dotaz č. 4:
Ve smlouvě o dílo čl. 7.5 odst. d) požadujete k realizaci díla odpovědnou osobu autorizovanou v oboru
pozemní stavby. Dle našeho názoru se k druhovosti stavebních prací vztahuje spíše obor dopravní
stavby. Je tedy možné odbornou úroveň díla zabezpečit ze strany zhotovitele odpovědnou osobou
autorizovanou v oboru dopravní stavby a změnit obor „pozemní“ stavby za „dopravní stavby“ ve
jmenovaném článku?

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že asfaltová směs na parkovišti má být červená – popsáno např. v legendě Koordinační
situace. Zadavatel dále uvádí ke spárování kostek, že uchazeč má ocenit epoxidovou pryskyřici dle
projektové dokumentace.
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K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že nerezová mříž je součástí položky č. 37- Nerezová nádržka trysky…, nerezová
pochozí krycí mřížka.
K dotazu dodavatele č. 3 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že se jedná o metry, neboť tato položka se běžně označuje jak zadavatel uvedl ve
výkazu výměr – pokud se jedná o metráž, je to pouze zpřesnění této položky.
K dotazu dodavatele č. 4 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že s ohledem na celkový předmět stavebních prací požaduje odpovědnou osobu
autorizovanou v oboru pozemní stavby tak, jak uvedl ve Smlouvě o dílo. Vzhledem k tomu, že se ale
nejedná o kvalifikační kritérium, zadavatel splnění této povinnosti zkoumá až po účinnosti smlouvy,
respektive při provádění prací a ne při posouzení nabídek. Zadavatel nemůže vyloučit poddodavatelské
plnění této povinnosti.
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 22.8.2018

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Miroslav Miroslav Kučerka
Datum: 2018.08.22
Kučerka 15:25:14 +02'00'
za Karlovy Vary
KGS legal s.r.o. advokátní kancelář
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