VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejná zakázka
„Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Ing. Miroslav Němec, ředitel
00085031
V Praze dne 8. 12. 2021

Vážení,
zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora
uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.
V
č.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace

1.

V technické dokumentaci objektů je uveden SO 312.B - ale ten nemá SO 312.B je již realizován, není předmětem soutěže. V PD je uveden
rozpočet – Bude doplněno?
z důvodu koordinace s ostatními objekty (zejména SO 312.A).

2.

V technické dokumentaci objektů není uveden SO 321 Úprava
kanalizace, ale má rozpočet. Doplní zadavatel PD?

3.

V objektu 001 Všeobecné a předběžné je stavební díl Trubky pro
optický kabel položky (umístění kabelových komor (šachet) a spojek,
Projektová dokumentace bude součástí RDS.
koncovek pro HDPE trubky), v zadávací dokumentaci není obsažena
PD pro tento objekt. Doplní zadavatel?
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Chránička se umístí v místě křížení kanalizačního výtlatku (Kostěnice –
Dašice) se silnicí II/322 v km 1,090 a s polní cestou P3. Chránička
dokreslena v příloze C.2.2 Koordinační situace.

4.

V objektu 001 Všeobecné a předběžné, v položce 02821 PRŮZKUMNÉ
PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU s popisem položky Včetně
zásypu jam a rýh po provedení archeologického průzkumu.
Předpoklad, arch. nálezů pod stávajícími komunikacemi a žel. vlečkou,
které se budou prozkoumávat až v průběhu stavby a nejsou součástí
naší smlouvy (prostor křižovatky u kasáren a žel. vlečky je předpoklad
nálezů). Muže zadavatel upřesnit objem prací zásypu jam a rýh po
provedení archeologického průzkumu z popisu není zřejmé a není
možné trasparentně ocenit položku KPL bez bližších informací.

5.

V objektu SO 101 v TZ je na straně č. 6 uvedeno ve výškové řešení
Jedná se o překlep. V úseku km 0,0 - km 1,0 je výška násypu do cca 2,5 m.
komunikace v úseku km 0,0-km 1,0 je výška násypu do 1,5m a na straně
V místě propustku je výška násypu lokálně zvýšena na 3,02 m vzhledem ke
č. 11 je uvedeno, že v místě propustku v km 0,257 (SO 102) je násyp
konfiguraci stávajícího terénu.
vyšší než 3,0m. Může zadavatel upřesnit, jaká výška je správná?

Archeologický průzkum bude probíhat pouze pod stávajícími
komunikacemi. Pod železniční vlečkou, kde je navržená náhradní výsadba,
archeologický průzkum probíhat nebude.
Plocha stávajících silnic, které se budou odstraňovat a pod kterými bude
probíhat archeologický průzkum, je 28 500 m2. Objem jam a rýh závisí na
mnoha faktorech a nelze v současnosti odhadnout.

1) Bod č. V15 je u objektu bydlení Dašice čp. 258.
2) Dotčený orgán KHS Pardubice požaduje v rámci zkušebního provozu
nebo předčasného užívání stavby provést měření hluku ze silniční dopravy.
6.

1) V zadání je uveden požadavek na provedení měření v bodě č. V10 V současné době není známo, zda stavební úřad stanoví zkušební provoz
(BD č.p. 195, ul. Křičenského) a v bodě V15. Prosíme Vás o upřesnění nebo předčasné užívání stavby. Dobu zkušebního provozu nebo
předčasného užívání stavby nelze odhadnout.
měřícího místa V15, popřípadě zaslání hlukové studie.
2) V položce je zmíněno, že v rámci předčasného užívání novostavby
přeložky bude provedeno měření hluku. Dle přílohy C) dopis nabídky
čísla pod-článku smluvních podmínek 1.1.3.10 se předčasné užívání
přeložky nepoužije. Do kdy je zapotřebí provést měření hluku?
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7.

Prosím o objasnění položky č. 40 na objektu SO 121 - Úpravy ulice
Křičenského (II/340) - ve výkaze výměr je položka takto:
Platí výměra uvedená ve výkazu výměr, tj. 16,7 m.
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH - 16,700 m
a v technické zprávě je DN 1000 a délka 20 m. Co je správně?
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