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V Rychnově nad Kněžnou dne 2.9.2022
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
30.8. a 31.8.2022:
Žádost o vysvětlení č. 40:
V objektu 52 – Areálová dešťová kanalizace je u položek číslo 21 – 24 dle našeho názoru uvedená chybná
měrná jednotka. Podle našeho názoru mají mít tyto položky správně měrnou jednotku v metrech, a ne
v kusech, jak je uvedeno (pravděpodobně chybně) v zadávacím výkazu.
ODPOVĚĎ:
Zástupce projekce provedl kontrolu dotazovaných položek, a opravdu při kompletaci a přepisování
položek došlo k přepisu v jednotkách o položek č. 21 - 24. 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. 4. Zadavatel žádá všechny potencionální zájemce, aby
při oceňování použili tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize č. 4!! Změny
jsou v soupisu prací vyznačeny žlutě.
Žádost o vysvětlení č. 41:
Dobrý den, v návaznosti na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 a odpověď na dotaz č. 28 si zadavatele
dovolujeme upozornit na zdvojené položky zásobníků TUV. Tyto jsou uvedeny jak ve výkazu výměr 41b
- Vodovod pod pol.č. 40, tak i v legendě výměníkové stanice pod pozicí č. 12 na výkrese schéma zapojení
zdroje. V této legendě je jasně uvedeno "osazeny 2 ks" a není zřejmé, že by měly být dodávkou profese
ZTI. Žádáme o vyjasnění.

ODPOVĚĎ:
Dle vyjádření zástupce projekce, v legendě prvků schémata zapojení zdroje jsou uvedeny všechny prvky
systému. V posledním sloupečku je uvedeno, zda a který prvek je součástí dodávky PS. Součástí PS je
vše, co má v posledním sloupci napsáno „Osazeno“, u ostatních je uvedeno, jaké profese to mají ve svém
soupisu. Co se týče zásobníků, pak je jasně definováno „dodávka samostatně“, tedy je zapracována jako
položka v soupisu vodovodu pol. 40.
Nejedná se tedy v žádném případě o duplicitní položku a mají být oceněny v daném oddílu.
Žádost o vysvětlení č. 42:
S ohledem na změny v termínu pro odevzdání nabídek na předmětnou veřejnou zakázku si vás
dovolujeme požádat o organizaci ještě jedné prohlídky místa plnění.
ODPOVĚĎ:
Zadavatel umožnil prohlídku místa plnění v jednotném termínu všem zájemcům. Zadavatel je, co se týká
konání prohlídky místa plnění, vázán ustanovením 97 ZZVZ, podle nějž musí umožnit prohlídku místa
plnění nejpozději 10 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pakliže by zadavatel
připustil další prohlídku místa plnění, musel by současně zajistit splnění termínu dle tohoto citovaného
ustanovení, což by ovšem v této fázi zadávacího řízení znamenalo prodloužit lhůtu pro podání nabídek,
a to ne o krátkou dobu, a to i vzhledem k informovanosti ostatních potencionálních zájemců o prohlídku
místa plnění, organizační možnosti a schopnosti zadavatele, přítomnosti všech dotčených osob,
především zástupce projekce, města, atp.
Zadavatel dále uvádí, že místo plnění je z větší části veřejně přístupné, nic tedy nebrání potencionálním
zájemcům navštívit místo budoucího plnění. Současně však zadavatel přílohou č. 2 tohoto vysvětlení,
změny a doplnění zadávací dokumentace poskytuje fotografie pro lepší představu jednotlivých zájemců,
jež nebyli na prohlídce místa plnění dne 12.8.2022 přítomni, o místu budoucí realizace předmětné
veřejné zakázky. Tímto krokem vychází zadavatel maximálně vstříc všem potencionálním zájemcům se
zohledněním momentálních možností a schopností zadavatele dané zakázky.
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