Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel

Pardubický kraj

sídlo:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

zastoupený:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

IČO/ DIČ:

70892822/ CZ70892822

profil:

https://zakazky.pardubickykraj.cz

Zástupce pověřený organizací
zadávacího řízení:

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz

IČO:

64010082

sídlo:

Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most

Název veřejné zakázky:

Modernizace silnice II/322 Kojice

Druh zakázky / řízení:

stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní

Zahájení řízení:

dne 1.10.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 12.11. 2020
1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 9.11.2020 v 06:51:39 hod. následující žádost, na
kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.
Dotazy:
„u SO 108.2.2 Založení a u SO B 103.2.1 Založení se vyskytuje položka (02) 02960 Ostatní požadavky - odborný dozor. V popisu
položky je uvedeno, že se jedná o monitoring konstrukce násypů - viz založení od Geomatu TZ. V této TZ není patrné, kolik by mělo
být měřících profilů a typ monitorovacího zařízení. Doplní objednatel?.“.
Odpověď: Konkrétní požadavky určí dodavatel systému geobuněk pro založení násypu. Předpokládá se
měření ve dvou profilech. Četnost měření v profilech doporučí odborná firma, i dobu, po kterou bude měření
potřeba. Dle výsledků analýzy se bude jednat spíše o krátké období.
„V C SO 001 Příprava území C 1 Demolice u položky 113148 Odstranění krytu zpevněných ploch s cementovým pojivem, odvoz do
20 km je v popisu položky psáno o zpětném využití tohoto materiálu do recyklace za studena. Jak lze použít materiály jako betonové
panely, dlažby chodníků atd. do recyklace za studena ?“.
Odpověď: Položka byla nahrazena položkou 113348 ODTSRAN PODKL ZPEVNĚNCÝ PLOCH S CEM
POJIVEM, ODVOZ DO 20 KM.
„v B SP 000.1 Všeobecné položky je položka (11)02920 Ostatní požadavky - ochrana životního prostředí. Pro relevantní ocenění
požadujeme poskytnout Biologický průzkum vč hodnocení a případnou Migrační studii“.
Odpověď: Biologický průzkum byl součástí DSP, i tak uveřejňuje zadavatel ještě jednou.
„V SO 802 a 803 jsou uvedeny položky 000001.1 Zábrany pro migrující živočichy - trvalé - plech. Žádáme o doplnění parametrů plechů
( výška, tloušťka,…)?“.
Odpověď: Požadované parametry jsou uvedeny v technické zprávě SO800 – výška 45 cm. Ostatní parametry
(např. tloušťka plechu) nejsou předepsány a bude dle výrobce konkrétního systému.
„V SO 802 a 803 jsou uvedeny položky 000001.1 Zábrany pro migrující živočichy - dočasné - fólie. Žádáme o doplnění parametrů
zábran a současně pokud existuje - biologický průzkum včetně hodnocení a migrační studii“.
Odpověď: Požadované parametry jsou uvedeny v technické zprávě SO800 – výška 50 cm. Ostatní parametry
(např. pevnost folie) nejsou předepsány a bude dle výrobce konkrétního systému.
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„V Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. j. 79922/2011/OŽPZ/Si je v
oddíle Podmínky k ochraně obojživelníků a plazů podmínka číslo 5, která říká, že "zásahy do vodních ploch a mokřin u jižní paty
stávajícího svahu železniční trati (zejména zasypání těchto ploch) jsou možné pouze v období od 15. srpna do 15. října kalendářního
roku". Přihlédl zadavatel k této skutečnosti při tvorbě harmonogramu stavby? Současně s tímto je výjimka povolená tímto rozhodnutím
platná pouze do 31. 12. 2021 a stavba by mohla trvat dvě stavební sezóny“.
Odpověď: V harmonogramu prací je uvažováno se založením násypu stavby „Obchvat Kojic“ v 1. stavební
sezóně v období od 15. srpna do 15. října (současně se stavbou části „Kojice - Chvaletice“). V druhé
stavební sezóně na založeném násypu již může probíhat stavba bez výše uvedeného omezení.
„V dodatečných informacích č. 6 je odpověď na otázku, co si představit pod položkami č. 02960 Ostatní požadavky - odborný dozor .
V odpovědi je stanoveno, že je to mimo jiné Technický dozor stavby. Tento dozor by si měl určit zadavatel stavby. Určí tedy zadavatel,
kdo bude tento dozor a za jakou sazbu ho bude provádět. Anebo má snad zajistit tento dozor zhotovitel a je pouze na jeho rozhodnutí,
kdo a jak často bude provádět Technický dozor stavby?“.
Odpověď: Technický dozor stavby určí zadavatel na základě samostatného výběrového řízení.
„V SO A 001 Všeobecné položky je položka (12)02991 Ostatní požadavky - pamětní kámen. V popisu položky je uvedeno, že bude
po dobu platnosti demontován a odvezen. Může zadavatel vysvětlit proč bude odvezen? A současně žádáme upřesnění rozměrů kamene“.
Odpověď: Demontáž a odvoz po skončení platnosti - tento popis bude odstraněn (je to přednastavený
popis k položce dle OTSKP). Kámen odstraní po skončení doby platnosti zadavatel. Rozměr kamene je 0,3
x 0,4 m.
„V soupisu prací B_SO 103.4 Záchytná a bezpečnostní zařízení je nesoulad ve výčtu svodidel v popisu položky 9113B1 a svodidly
zakreslenými v příloze D2_2_1 Situace komunikace 01. Dále je v tomto soupisu uvedeno svodidlo v km 1,330 - km 1,372 v délce
72m, ale správný odpočet délky je 42m. Uvede zadavatel soupis prací do souladu s výkresovou částí ZD a opraví množství v položce
9113B1?“.
Odpověď: Odpočet délky km 1,330 - km 1,372 je 42m a je opraveno. Ve výčtu chybělo svodidlo od km 0,817 km 0,974 - délky 160 m, bylo doplněno. Jedná se o svodidlo u přeložky polní cesty, svodidla podél obchvatu
jsou kompletní.
„Ve výkrese Propustky úseku Modernizace silnice II/322 od křižovatky s III/3224 po nový obchvat Kojic je odkaz na tabulku s
parametry propustků. Tato tabulka však chybí. Doplní zadavatel tabulku s těmito parametry?“.
Odpověď: Délka a dimenze podélných propustků je uvedena ve výkresech D2.2 Situace komunikace.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený výkaz výměr, resp. tyto soubory:
Rozpocet - aktualizace bez cen2.xls; 15-07-2016_385668545_0_BH-Kojice.pdf

S ohledem na shora uvedené vysvětlení a úpravu výkazu výměr prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že
tato nově končí 30.11.2020 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje

Mgr. Ing. Robert Hebký

Digitálně podepsal Mgr. Ing. Robert Hebký
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