Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení

„Klatovy, Lipová ulice – výměna vodovodu a opravy na kanalizaci“

Zadavatel 20.02.2018 rozhodl o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce „Klatovy, Lipová ulice – výměna vodovodu a opravy na kanalizaci“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele.
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovnice
Městského úřadu v Klatovech:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz
Bc. Pavla Hilscher, pracovnice odboru rozvoje města
tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz

Lhůta pro podání nabídek:

do 12.03.2018, 10:45 h

Předpokládaná cena:

2.531.000,00 Kč bez DPH, 3.062.510,00 vč. DPH

Termín realizace:

03.04.–13.05.2018

V Klatovech 27.02.2018

Odbor rozvoje města

ORM/715/18/Hi

Č.j.:

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher
Tel.:
376 347 313
E-mail: philscher@mukt.cz
Datum:

Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci

27.02.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení
„Klatovy, Lipová ulice – výměna vodovodu a opravy na kanalizaci“
Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 ZZVZ.
Znění dotazu č. 1 z 23.02.2018:
Ve výkazu výměr ani v projektové dokumentaci není popsáno a naprojektováno řešení
přepojení stávajícího potrubí na provizorní vodovod, bez kterého nelze uložit nové potrubí do
stávající trasy. Prosíme o podrobné informace v řešení, popřípadě informaci, jak má být
provizorní potrubí zakomponováno do VV zadávací dokumentace a časového harmonogramu.
Odpověď k dotazu č. 1:
Pozemní rozvod pitné vody během výměny vodovodu oceňte v položce č. 107. Zadavatel
u této položky doplnil soupis prací s výkazem výměr o popis položky, který je následující:
Položka obsahuje dodávku a montáž PE potrubí min. DN 32 s přípojkami pro jednotlivé
nemovitosti vč. nutných tvarovek. Součástí položky jsou i případné zemní práce nezbytně
nutné k přepojení nemovitosti na pozemní rozvod vody. Postup přepojení jednotlivých
nemovitostí na pozemní rozvod vody bude v předstihu prokazatelně projednán s jednotlivými
odběrateli a odsouhlasen provozovatelem vodovodu spolu s místem napojení vlastního
pozemního rozvodu na stávající vodovod. Vlastní přepojení nemovitostí na pozemní rozvod
provede provozovatel na základě objednávky dodavatele po vyhovujícím rozboru vody
z pozemního rozvodu. Pro přepojení jednotlivých nemovitostí z pozemního rozvodu vody
zpět na nový vodovod se použije obdobný postup.
Závěr:
Tímto vysvětlením nedochází ke změně projektové dokumentace ani soupisu prací s výkazem
výměr, pouze k vysvětlení jedné z položek. Při zpracování nabídek vycházejte z doplněného
soupisu prací s výkazem výměr z 27.02.2018, který je přílohou tohoto vysvětlení.
Termín pro podání nabídek zůstává nezměněn a platí tedy původní lhůta pro podání
nabídek, tj. 12.03.2017, 10:45 h.
S pozdravem

Bc. Pavla Hilscher, v.r.
referentka odboru rozvoje města
a osoba pověřená zadavatelem
Příloha – Soupis prací s výkazem výměr z 27.02.2018
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