VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejná zakázka na služby
„Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice – záchranný archeologický výzkum“
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Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Ing. Miroslav Němec, ředitel
00085031
V Praze dne 14. 10. 2019

Vážení,
zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora
uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení. Zadavatel sděluje s odkazem na § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že žádost o vysvětlení nebyla zadavateli doručena včas, protože včasnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
definuje zákon jako žádost doručenou zadavateli nejméně 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti, přesto ji však zadavatel akceptoval
a vydává níže uvedené vysvětlení.
V
č.

1.

2.

3.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

V příloze č. 4 – oceněný soupis služeb je části C. Zemní práce je dle
názoru uchazeče zmatečně a chybně určen objem zemních prací.
Celková plocha skrývky neodpovídá obrázku č. 3, dále výměra m3
přesunu ornice na deponii zhotovitele je uvedena z celé plochy vč. části,
kde bude probíhat rýhování a dokonce je výměra skrývky z rýhování
z tohoto množství odečtena. Objemy skrývek v příloze č. 4 jsou proto
zavádějící a zkreslující.
V zadávací dokumentaci nejsou nijak určena místa pro deponii ornice,
Uchazeč nemá tedy představu o vzdálenosti, kterou má do nabídky
kalkulovat pro přesuny ornice.
V zadávací dokumentaci není nikde zmíněno, zda bude nutné sejmutou
ornici znovu rozprostřít nebo zda Zadavatel předpokládá pouze její
uložení, případně jestli má Zadavatel požadavek na způsob uložení
ornice v deponii (max. výška deponie, atd…)
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Objemy skrývek a rýhování upraveny v aktualizované příloze č. 4.

Deponie pro uložení ornice a podorničí bude v režii zhotovitele
v maximální vzdálenosti do 5 km od místa stavby.
Uchazeč ocení srovnání podloží po archeologickém výzkumu dle
aktualizované přílohy č. 4.

4.

5.

V
č.

V zadávací dokumentaci není zřejmé, zda si má uchazeč sám provést
vytyčení, ochranu příp. splnění dalších požadavků správců Uchazeč ocení vytýčení inženýrských sítí dle aktualizované přílohy č. 4.
inženýrských sítí v místě trasy nebo zda toto zajišťuje Zadavatel.
V zadávací dokumentaci nejsou nijak řešeny přístupy pro provedení
skrývky ornice. Uchazeč má tedy ocenit i náklady na dopravně Zadavatel předpokládá 8 přístupů na stavbu, uchazeč ocení dle
inženýrská opatření, zřízení případných provizorních sjezdů a také aktualizované přílohy č. 4.
např. souhlasy majitelů dotčených pozemků?

Informace o vlastním podnětu
zadavatele

Změna zadávací dokumentace
Na základě výše uvedených vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a upřesňuje Přílohu č. 2 –
Závazný text rámcové dohody. Přílohou tohoto vysvětlení ZD je níže uvedená příloha:


Úprava ZD

6.

PR04_Položkový rozpočet – oceněný soupis služeb_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 6

Tato příloha byla při uveřejnění tohoto vysvětlení a úpravy zadávací dokumentace nahrazena na profilu
zadavatele za předcházející přílohu v oddíle „Zadávací dokumentace“ a současně uveřejněna v oddíle
„Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“ jakožto příloha tohoto vysvětlení a změny ZD.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy.

7.

Posun termínu pro podání
nabídek

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydanými vysvětleními zadávací dokumentace
zadavatel mění v článku zadávací dokumentace „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ
PODOBĚ“ konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven do 22. 10. 2019 do 10:00 hodin.
Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 18. 10. 2019 do 10:00 hod.

S pozdravem

Petr Lis
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