Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
ZADAVATEL:
Město Chrudim
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IČ: 00270211, DIČ: CZ00270211
Zastoupené: Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města
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Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Chrudim
Č. účtu: 104109895/0300
ID datové schránky: 3y8b2pi
V Rychnově nad Kněžnou dne 25.8.2022
Vážení,
z pověření zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Přístavba a rekonstrukce
sportovní haly Chrudim, I. etapa“ zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne
29.7.2022 zasláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, uveřejněné
pod ev.č. VZ ve VVZ: Z2022-030680, a uveřejněné v TEDu pod č. 2022/S 148-422351, poskytujeme tímto
vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele o vysvětlení ze dne
22.8.,23.8. a 24.8.2022:
Žádost o vysvětlení č. 24:
Zadávací dokumentace, mimo jiné sděluje:
13.2.
Kritérium
„Zkušenosti
vedoucího
týmu
–
hlavní
stavbyvedoucí“
V rámci kritéria „Zkušenosti vedoucího týmu – hlavní stavbyvedoucí“, bude hodnocen celkový počet
realizovaných obdobných prací (zkušeností) – za stavební práci obdobného charakteru se považuje
realizace takových prací, kde se osoba hlavního stavbyvedoucího vyskytovala (působila) při realizaci dané
zakázky v pozici hlavního stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího, kde předmětem plnění byla
realizace obdobných prací, tedy stavební práce spočívající ve: výstavbě, novostavbě či rekonstrukci
stavby občanského vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, nebo jiné stavební práce obdobného charakteru (např. administrativní budovy,
budovy školské, bytové domy, atp.) či jiné obdobné pozemní stavby ve fin. objemu min. 45 000 000,- Kč
bez DPH, za každou takovou stavbu, za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, kde
tato osoba byla v pozici hlavního stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího.
Formulář pro uvedení výše uvedených zadavatelem požadovaných údajů je přílohou č. 8 této ZD. Tento
Formulář účastník vyplní a vloží do své nabídky!
Zakázky, které nebudou splňovat podmínky dle výše uvedeného odstavce, nebudou zadavatelem
hodnoceny.
Zadavatel stanovil pro účely hodnocení nabídek maximální počet výše uvedených zkušeností (referencí)
na: 5 stavebních prací/zakázek (zkušeností).
Dotaz: Předpokládáme správně, že zadavatel bude hodnotit působení hlavního stavbyvedoucího při
realizaci zakázek dokončených v posledních 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení?
A totéž platí i pro zkušenosti techniků (členů realizačního týmu) v rámci doložení technické kvalifikace?

ODPOVĚĎ:
ANO, úvaha dodavatele je zcela správná, navíc tento požadavek je uveden jak v části týkající se
hodnocení, tak i v části týkající se prokázání kvalifikačních předpokladů, totéž tedy platí i pro zkušenosti
techniků (členů realizačního týmu), a to opět v souladu se zadávacími podmínkami dané zakázky.
Žádost o vysvětlení č. 25:
Výkaz výměr části 2 – SO 01,02,03
140 M 404452301 sloupek multifunkční AL D 102 mm v 3,0m – V28 kus 2,000. Dle výpisu prvků se jedná
o sloupky ocelové nikoliv Al. Jaká je správná materiálová specifikace?
ODPOVĚĎ:
Jedná se sloupky hliníkové dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. Platí tedy soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s VV.
Žádost o vysvětlení č. 26:
Dotaz k položkám VV 409 – 412
409 M 55341182 dveře jednokřídlé ocelové interiérové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň
800x1970mm kus 5,000
410 M 55341183 dveře jednokřídlé ocelové interiérové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň
900x1970mm kus 1,000
411 M 553411831 dveře jednokřídlé ocelové interiérové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň
900x2100mm kus 1,000
412 M 553411841 dveře jednokřídlé ocelové interiérové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň
1000x1970mm kus 2,000
Dle VV se jedná o dveře ocelové, v PD - výpis prvků je uveden parametr DP3 (což jsou spalitelné
konstrukce)
Žádáme o upřesnění, jedná se o dveře ocelové nebo dřevěné?
ODPOVĚĎ:
Zástupce projekce prověřil parametry dveří a uvádí, že dveře ve výše zmiňovaných položkách, tedy
č. 409 – 412 mají mít opravdu dřevěná křídla dle PD a PBŘ. Na základě této skutečnosti došlo k úpravě
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení, změny a
doplnění zadávací dokumentace – revize č. 2. Zadavatel žádá všechny potencionální zájemce, aby
při oceňování použili tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize č. 2!!
Žádost o vysvětlení č. 27:
Nikde jsme se nedočetli, jaká tloušťka sanační omítky je myšlena?
ODPOVĚĎ:
Tloušťka sanační omítky včetně technologického postupu je uvedena v Technické zprávě D.1.1.01 SO 03
Tyršův dům – Povrchové úpravy. Sanační omítka tedy bude ve 2 vrstvách o celkové tl. 30 mm, následně
se provede sanační štuková omítka a silikátový nátěr.
Žádost o vysvětlení č. 28:
41b Vodovod

výkaz výměr – pol. č. 40 – zásobníky teplé vody – jsou dle Technické zprávy dodávkou profese
Vytápění. Ve výkazu výměr jsou součástí výměníkové stanice. Máme pol. č. 40 ocenit jako nulovou
položku nebo bude opraven výkaz výměr?
ODPOVĚĎ:
Jedná se o chybnou interpretaci textu v TZ ZTI. Zásobníky nejsou dodávku výměníkové stanice, jsou
dodávkou samotné stavby, a tedy mají tyto položky být oceněny.
Žádost o vysvětlení č. 29:
Žádáme Vás o dodatečné informace týkající se položky číslo 516 v rozpočtu - M + D Fasáda z alkalického
stavebního skla tl. 164 mm, třívrstvé zasklení do systémového eloxovaného Al rámu s přerušeným
tepelným mostem včetně příslušenství - 254 m2 na veřejnou zakázku: „Přístavba a rekonstrukce
sportovní haly Chrudim, I. etapa“. Potřebovali bychom k tomu více informací, případně referenční
výrobek. Máme problém s oceněním.
ODPOVĚĎ:
Zástupce projekce se domnívá, že z popisu z D.1.1.1. TZ stavebnětechnického řešení je možné provést
ocenění. Další doplňující informace jsou uvedeny v TZ konstrukční části str. 32. Pro vyloučení jakýchkoliv
pochybností uvádíme: Fasádu na uliční straně a nároží schodiště bude tvořit stěna z alkalického
stavebního skla. Předběžně se uvažuje se sérií 164 (tzn. třívrstvá stěna celkové tl. 164mm), tloušťkou skel
7 mm a profily K32/60/7 a systémových hliníkových rámů. Konkrétní návrh stěny včetně členění o
kotvení bude proveden dodavatelem. Pro kotvení stěny jsou navrženy paždíky obdélníkového průřezu
160/80/5 S235 s maximální osovou vzdálenosti 2,50 m. Jako kritérium pro posouzení bylo uvažována
vodorovná deformace 1/500 x L. Předběžně je počítáno se systémem pro předsazenou montáž; toto
řešení bude ověřeno dodavatelem (únosnost) a případně bude zvoleno jiné řešení. Dílenská
dokumentace vybraného řešení celé stěny bude odsouhlasena investorem a architektem.
Dle názoru zástupce projekce je tato konstrukce popsána dostatečně pro ocenění. Jedná se systémové
technické řešení.
Zadavatel současně uvádí, že zástupce projekce provedl revizi soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s VV v souvislosti se žádostí o vysvětlení č. 26 (viz výše), a došlo tímto dále úpravě těchto
položek v části soupisu SO 01, 02, 03 – pro větší přehlednost zástupce projekce označil růžově.
Na základě výše uvedené revize k úpravě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – revize č. 2. Zadavatel žádá
všechny potencionální zájemce, aby při oceňování použili tento soupis stavebních prací, dodávek
a služeb s VV!!
Výše uvedené vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům
oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a
dodavatelům oznámeny.
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smluvní zastoupení zadavatele
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Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize č. 2

