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Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1
Na základě položených dotazů, vztahujících se k zakázce „Revitalizace sídliště Na Valech“, zadavatel
poskytuje jejich vysvětlení.
Dotaz č. 1
Žádáme zadavatele o informaci, zda je možné pozměnit rozměry buňky veřejného WC (případně
žádáme o příklad možného dodavatele tohoto zařízení).
Odpověď:
Buňka veřejného WC není součástí realizace projektu, jak bylo uvedeno v Zadávací dokumentaci
v oddílu 2.1 Předmět veřejné zakázky – „Při budování veřejného WC se nepočítá zatím s umístěním
kabiny WC (SO 03 Veřejné WC – položka č. 7 – tuto položku nacenit na 1 Kč)“.
Dotaz č. 2
Spatřujeme nesoulad množství (metrů běžných) zábradlí uvedeného ve výkazu výměr, proti projektové
dokumentaci:
Ve výkazu výměr v objektu č. 01a SOD 101 Dopravní řešení je položka číslo 47 (Montáž, výroba
a dodávka zábradlí ocelového zabetonovaného vč. povrchové úpravy – 17,2 m) u této položky si nejsme
jisti, kde se nachází v projektu? V objektu č. SO 02 Opěrné zdi a zábradlí je uveden výpočet pro
položky č. 13 - rozměr 1,94 není vynásoben počtem kusů, tj. 27 ks a položku č. 15 – zde ani jeden
rozměr není vynásoben počtem kusů, tj. 2 ks – žádáme o opravu výkazu výměr a vysvětlení položky
číslo 47.
Odpověď:
Byl upraven výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1. Jsou upraveny výpočty délek zábradlí v SO 02 –
položky č. 13 a 15. Dále upravené výkresy zábradlí (č.v. 02 a 03), kde je opraven výkaz materiálu pro
Z1 – Z11 a doplněn orientační zákres Z8 – Z11 v situaci (příloha č. 2). Z SOD 101 byla odstraněna
duplicitní položka č. 47 – montáž zábradlí.

Dotaz č. 3
Žádáme o dodání projektové dokumentace veřejného osvětlení, v případě, že jsme ji nepřehlédli, není
součástí poskytnutých podkladů.
Odpověď:
Veřejné osvětlení (SO 05) bylo řešeno v DUR a povoleno územním rozhodnutím. PD VO tedy není
součástí DSP, která je podkladem tohoto zadávacího řízení. Součástí DSP jsou v rámci C3 –
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES zakresleny všechny demontované i nové zdroje VO a kabeláž.
Pro doplnění však poskytujeme zprávu k DUR pro veřejné osvětlení.
Dotaz č. 4
Ve výkazu výměr SO 05 Veřejné osvětlení nejsou položky pískového lože a chráničky pro kabely,
doplní tyto položky zadavatel do rozpočtu.
Odpověď:
V rozpočtu jsou uvedené části obsaženy v SO 05, položka č. 1 (chráničky HDPE) a položka č. 24
(zakrytí kabelu bet. deskou 50/15/4, š. 30 cm, písek).
Dotaz č. 5
V rámci předmětu veřejné zakázky (úprava komunikací, chodníků, parkovacích ploch a vybudování
dešťové kanalizace) požadujete v profesní a technické kvalifikaci autorizaci na pozemní stavby. Prosím
o objasnění, jestli opravdu v rámci předmětu veřejné zakázky požadujete tuto autorizaci, nebo jestli je to
pouze administrativní chyba a budete požadovat jinou autorizaci.
Odpověď:
Jedná se o administrativní chybu. V zadávací dokumentaci se vyskytla chyba v oddílech 5.3.1 c) a 5.4.1.
Pro danou zakázku požadujeme autorizaci pro dopravní stavby.
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