VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 3
k veřejné zakázce

„Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov“
zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce
Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Předpokládaná hodnota zakázky
Datum zahájení řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Stavební práce
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
8.290.365,- Kč bez DPH
17. 12. 2020

Veřejná zakázka je zadávána společným zadáváním v souladu s § 7 zákona č. 134/2016 Sb. na
základě Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky. Na základě této Smlouvy je za účastníky
Smlouvy oprávněna jednat Renata Oulehlová, starostka města Sokolov (dále také jako „vedoucí
účastník společného zadávání“).

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Vedoucí účastník společného zadávání:
Název:
Město Sokolov
Sídlo:
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:
00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:
Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:
Účastník společného zadávání:
Název:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Statutární zástupce:

Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města Sokolov
tel. +420 354 228 284,
e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz
Sokolovská vodárenská, s.r.o.
Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov
26348675/CZ26348675
Ing. Vladimír Urban, prokurista

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům, na základě dotazu zaslaného prostřednictvím systému EZAK
dne 13. 01. 2021 a 14. 01. 2021, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 v souladu s § 98 zákona a
Změnu zadávací dokumentace v souladu s § 99 zákona:
Znění dotazu č. 1:
Součástí projektu je dodávka a montáž podzemního kontejneru.
V technické zprávě je uvedeno:
Typ podzemních kontejnerů byl vybrán investorem. Technická vzorová dokumentace je součástí této
průvodní zprávy.
Položka ve VV popisuje konkrétní výrobek a odvolává se na projektovou dokumentaci.
Součástí projektové dokumentace není vzorová dokumentace, na kterou se odvolává také popis dané
položky. Proto prosím o doplnění PD.
Projektant zde uvádí, že investor vybral daný typ kontejneru. Je možné dodat alternativu
k požadovanému nebo zadavatel trvá na daném typu?
Odpověď:
Zadavatel doplnil vzorovou technickou dokumentaci a rád by zachoval doporučený typ výrobku
s ohledem na jednotný vizuální vzhled kontejnerů v intravilánu obce, nicméně ale bude respektovat
ustanovení odst. 11.5 ZD.
Znění dotazu č. 2:
Ve VV je uvedeno použítí ACO 11 modif, v PD je uvedeno použití ACO 11+. Jaký asfaltový beton
bude požadován?
Odpověď:
Uvedená položka byla upravena ve výkazu výměr na správnou (ACO 11+). Opravený výkaz výměr je
nahrán v systému EZAK.
Znění dotazu č. 3:
Ve VV je požadována dodávka výrobku
43.

H

28612215

koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/60° SN 12/16

Výrobek uvedených parametrů se nevyrábí. Prosím o opravu VV.
Odpověď:
Výrobek nahraďte v souladu s článkem 11.5 Zadávací dokumentace dle svého uvážení alternativním
výrobkem, který bude ve stejné či vyšší kvalitě a bude plnit shodnou funkci. Ve výkazu výměr je
ponechána původní položka, u které uveďte cenu pro Vámi zvolený výrobek.
Znění dotazu č. 4:
Ve VV jsou položky:
185802111

Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5

10311100

rašelina zahradnická VL

t

181,6

m3

43,0

Bude dodáno 43 m3 a tomu neodpovídá položka Hnojení půdy ….181,6 T. Chybná objemová
hmotnost. Prosím o opravu VV.
Odpověď:
Položka byla ve výkazu výměr opravena. Opravený výkaz výměr je nahrán v systému EZAK.
Znění dotazu č. 5:
Zadávací dokumentace obsahuje Přílohu č. 2 Čestné prohlášení.
V něm je uvedeno:
3.

Splňuje ekonomickou kvalifikaci dle §78 zákona:
je ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmět veřejné zakázky, a to za podmínek, v místě
a po dobu, které jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo; má minimální výši ročního obratu ve
výši 6 mil. Kč bez DPH.

5.
minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět
veřejné zakázky dosahuje minimálně 16.000.000,- Kč za 3 bezprostředně předcházející účetní období;
jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna
účetní období od svého vzniku.
V uvedených bodech se hovoří v podstatě o stejném požadavku, ale v každém je uvedena jiná
minimální výše. Prosím o vysvětlení, popř. opravu dokumentu.
Odpověď:
Závazné jsou požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Příloha č. 2 Čestné prohlášení byla
upravena tak, aby byla v souladu se zadávací dokumentací. V systému EZAK je nahrána opravená
příloha č. 2 Čestné prohlášení.
Znění dotazu č. 6:
VV obsahuje položky zahrnující vodorovné přemístění výkopku. V rámci objektu „komunikace“ je
uvažováno se vzdáleností do 10 km a v rámci objektu „vodovodu“ pouze do 5 km? Kam je uvažováno
s odvozem zeminy, popř. má uchazeč položky ocenit dle potřeby a nedívat se na rozdílné vzdálenosti?
Odpověď:
Uvedené položky oceňte dle potřeby.
Úpravy ze strany zadavatele na základě došlých dotazů – Změna zadávací dokumentace:
V návrhu Smlouvy o dílo byl upraven článek III.1.1. Z tohoto článku bylo vypuštěno ustanovení
ohledně začátku plnění „(nejpozději do 31.03.2021)“. Opravený návrh Smlouvy o dílo byl nahrán do
systému EZAK. Taktéž toto ustanovení uvedené v zadávací dokumentaci v článku 5. Lhůty plnění
veřejné zakázky pozbývá platnosti.

V Sokolově, dne 15. 01. 2021

Zadavatel:
MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podpis:
Digitálně podepsal
Renata Oulehlová
15.01.2021 10:36

Renata Oulehlová, starostka

