Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6
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 mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice

Druh zakázky / řízení:

stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní

Zahájení řízení:

dne 11.10.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 19.11 2021
Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 2.11.2021 v 11:20:08 hod. následující zprávu jednoho
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.
Dotaz: „mm“.
Odpověď: S ohledem na skutečnost, že zpráva neobsahuje jakýkoli smysluplný obsah, je dle zadavatele
neuchopitelná, zadavatel žádá o vysvětlení a konkretizaci dotazu, nebo jeho oficiálního zrušení.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 3.11.2021 v 10:06:28 hod. následující zprávu jednoho
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.
Dotaz: „U SO 181 v položce č.2 a SO 201 v položce č. 17 Frézování zpevněných ploch asfaltových je uvedeno, že frézovaný
materiál bude odkoupen zhotovitelem dle požadavku objednatele a podmínek SOD. Jelikož zveřejněný návrh SOD a OP nic takového
neuvádí, může zadavatel uvést, zda bude požadovat odkup frézátu (neboť v Průvodní zprávě - A odst. 13.6.3. Nakládání s odpady je
uvedeno: "Frézovaný R-materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby nebo uložen na skládku objednatele a to dle SOD".) ? Pokud ano,
může uvést tedy i cenu?“.
Odpověď: U SO 181 v položce č. 2 a SO 201 v položce č. 17 Frézování zpevněných ploch asfaltových bude
materiál uložen na skládku – cena bude individuálně zvolena každým účastníkem veřejné zakázky v rámci
soutěže.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.11.2021 v 10:08:33 hod. následující zprávu
jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.
Dotaz: „v zadávací dokumentaci, str. 3, bod 7.4, písm. c) zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace takto:
Požadavek: minimálně 2 dokončené silniční mosty, každý ve finančním objemu minimálně 20 mil. Kč bez DPH, přičemž předmětem
alespoň 1 stavební práce byla výstavba nebo rekonstrukce prefabrikovaného mostu přes železniční trať.
Chtěli bychom se zeptat, zda tuto podmínku splní reference na stavbu mostu, který byl před rekonstrukcí prefabrikovaný, přes železniční
trať, přičemž v rámci rekonstrukce byly nosníky sneseny a nahrazeny monolitickou nosnou konstrukcí?“.
Odpověď: Investor požaduje po zhotoviteli reference na stavbu a rekonstrukci prefabrikovaného
železničního mostu, jehož původní prefabrikovaná nosná konstrukce byla snesena, a výstavba nového mostu
byla také z prefabrikátů. Investor nepřijme referenci, ve které byla zhotovitelem snesena původní
prefabrikovaná nosná konstrukce a nová konstrukce byla nahrazena monolitickou nosnou konstrukcí.
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Zadavatel s ohledem na prodlení s odpovědí na žádost ze dne 3.11. 2021 o 8 pracovních dní
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 8.12.2021 ve 12,00 hod.

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

Mgr. Ing. Robert
Hebký

Digitálně podepsal Mgr. Ing. Robert Hebký
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64010082, o=Mgr. Ing.
Robert Hebký, advokátní kancelář, ou=1, cn=Mgr.
Ing. Robert Hebký, sn=Hebký,
givenName=Robert, serialNumber=P322277
Datum: 2021.11.19 15:49:36 +01'00'
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