VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 3
k veřejné zakázce

„ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 2“
Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle
kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace.

Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Předpokládaná hodnota zakázky
Lhůta pro podání nabídek do

Veřejná zakázka malého rozsahu
Stavební práce

https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
3 458 660,- Kč bez DPH (4 184 979,- Kč vč. DPH)
23.03.2020

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
00259586
CZ00259586
Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele:

Bc. Helena Srbová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 353
e-mail: helena.srbova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě Žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace podaných prostřednictvím
systému EZAK dne 16.03.2020 a dne 19.03.2020, Vysvětlení zadávací dokumentace č.3:
Dotazy:
1) V projektové dokumentaci je v detailech vyznačena podkladní textilie 300 g/m2 i na bocích a vrchu
atik, v zadaném výkazu výměr je však pouze položka č. 39 a 40 pro plochu střechy, chybí položky pro
vytažení textilie na boky a vrch atik.
2) V projektové dokumentaci je uvedeno, že vrstvy tepelné izolace (rovné desky a klíny) mají být
pracovně lepeny k podkladu - v zadaném výkazu výměr jsou však položky pro montáž kladením
volně.
3) Dle zadání se má souvrství tepelné izolace mechanicky kotvit, není však nikde stanoven počet
kotev. Prosíme o doplnění.
4) Pokud bude zjištěna položka zadaného výkazu výměr, jejíž uvedené výměra neodpovídá
skutečnosti dle projektové dokumentace, má se pro potřeby výběrového řízení ocenit zadaná hodnota a
skutečnost pak bude řešena dodatečně jako vícepráce?

Odpovědi:
Dobrý den,
k výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující:
Byly zjištěny nesprávné údaje ve výkazu výměr i v dokumentaci. Zadavatel provedl úpravu výkazu
výměr - doplnění výměry atik, lepení vrstev tepelné izolace (nebude kotvena), úprava tloušťky vrstev,
aby odpovídala spádu 3%.
Zadavatel zároveň poskytuje účastníkům část opravené projektové dokumentace (výkresy).
K dotazu 4) sdělujeme, že účastník má povinnost nacenit výkaz výměr bez ohledu na správnost výměr.
Je předpoklad, že výměry jsou správné. V případě, pokud máte o správnosti konkrétní výměry
pochyby, prosíme o včasnou informaci, nejlépe formou Žádosti o vysvětlení ZD. V průběhu stavby
jsou tyto nepřesnosti řešeny formou víceprací. Nutno říci, že každá vícepráce vzniklá až v průběhu
stavby je mrzutá a proto v zadávací dokumentaci apelujeme na účastníky, aby před podáním nabídky
provedli kontrolu projektové dokumentace a využili prohlídky místa plnění k odstranění případných
nejasností.
Přílohy:
Výkaz výměr (opravený ze dne 20.03.2020)
Části projektové dokumentace – Výkresy:

V Sokolově, dne 23.03.2020
Zadavatel:
MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Digitálně podepsáno
Jméno: Ing. Kateřina
Klepáčková
Datum: 23.03.2020
13:27:48
Ing. Kateřina Klepáčková,
Podpis:

vedoucí odboru rozvoje města

