Zadavatel byl požádán jedním uchazečem o zakázku o objasnění některých rozporů v zadávací dokumentaci.
Níže jsou uvedeny otázky uchazeče o zakázku na stavbu Kanalizace a vodovod Dunajovice – 1.etapa Kanalizační
sběrač B a B1, a červeně i odpovědi a upřesnění zadavatele.
Žádáme Vás tímto o objasnění rozporů v zadávacích podkladech zakázky:
1) V článku 3) zadávací dokumentace je uvedeno, že nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti
(tj. dle více kritérií). V čem spočívá toto vícekriteriální hodnocení? Resp. proč hned v následující větě je
uvedeno, že zakázka bude zadána uchazeči, který předloží nejnižší nabídkovou cenu bez DPH? Žádáme o
vysvětlení.
Dle ekonomické výhodnosti – tento termín není myšlen dle více kritérií, ale je doplněn následující
větou, že zakázka bude zadána uchazeči, který předloží nejnižší nabídkovou cenu bez DPH, která
zpřesňuje pouze toto jedno kritérium. Obec Dunajovice je plátcem DPH, dodavatel, plátce DPH, bude
fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti. Možný uchazeč, neplátce DPH, je prakticky
vyloučen, protože zakázka je ve vyšší cenové relaci, než povinný obrat (1.000.000,00 Kč) k registraci
jako plátce DPH a uchazeč musí předložit reference obdobných staveb.
2) Textová část zadávací dokumentace stanovuje trubní materiál s plným žebrem. Výkaz výměr obsahuje
specifikaci potrubí „kanalizační trubka korugovaná“. Žádáme o vyjasnění uvedeného rozporu.
Při přípravě ZD došlo k nesouladu mezi výkazem výměr a ZD. Nově je upřesněno, že zadavatel požaduje
„kanalizační trubku korugovanou“ s obvodovou tuhostí SN 10.
3) Zadávací dokumentace nerespektuje požadavky dle stanoviska SÚS. Požadavkem správce komunikace je
obnova krajnice v tl. 30 cm se zakalením prosívkou, zatímco výkaz výměr obsahuje pouze obnovu krajnice
v tl. 5 cm bez zakalení. Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.
Zpevnění v tl. 50 mm je ve výkazu výměr pouze u chodníku na pozemku parc.č. 2605/34. Tento chodník
je ve správě Obce Dunajovice, tato část komunikace je vedena v Pasportu komunikací i v Územním
plánu obce Dunajovice jako chodník, vozovka je ohraničena obrubníky uloženými v betonu, po
výstavbě kanalizace se předpokládá oprava – výstavba nových chodníků v této části obce, není proto
nutné zvyšovat mocnost štěrkodrti.
4) Skladba komunikace v rozpočtu uvádí tl. podkladních vrstev ze ŠD 150 a 200 mm a obalované kamenivo
v tl. 50 mm. Požadavek správce komunikace je skladba 2x 200 mm ŠD různé frakce a dále ACO 11 v tl. 50
mm a ACL 16 v tl. 50mm a dále ACP 22 v tl. 100 mm. Pracovní spáry požaduje SUS ošetřit zálivkou.
SÚS ve svém vyjádření uvádí „v případě že dojde k narušení asfaltového povrchu komunikace, tento
bude opraven ve skladbě ACO 11 v tl. 50 mm a ACL 16 v tl. 50mm a dále ACP 22 v tl. 100 mm štěrkodrť
fr. 0/63 mm 200 mm, pracovní spára bude zalita asfaltovou zálivkou“. Zadavatel nepředpokládá, že
dojde narušení asfaltového povrchu komunikace III/15511a, protože krajnice (zelený pás) je cca 1 m
široká. K překopu dojde pouze na místní komunikaci na pozemku parc.č. 2605/34 (přívodní potrubí k
šachtě Š-B-12, Š-B 11 a dále k chodníku). Protlak byl v tomto úseku nesmyslný, místní komunikace, byť
pozemek je ve vlastnictví Jihočeského kraje, je ve správě Obce Dunajovice, silničního správního úřadu,
v Pasportu místních komunikací a Územním plánu obce Dunajovice je vedena jako místní komunikace.
5) Dle našich zjištění dojde při provádění prací k zásahu do prostoru stávajícího chodníku s asfaltovým
povrchem. Výkaz výměr blíže nespecifikuje způsob, jakým bude provedeno odstranění stávající skladby
chodníku ani jeho obnovení. Žádáme o doplnění specifikace do výkazu výměr.
Vysvětleno již výše. Po výstavbě se budou opravovat – pokládat nový povrch chodníků po obou
stranách silnice III/15511a.
6) Výkaz výměr neobsahuje zásah do zpevněné plochy v místě šachty Š14 a v místě uličních vpustí. Žádáme
o doplnění.
Jelikož je šachta Š-B-11 umístěna vedle stávající šachty Š-B-14, pro šachtu Š-B-11 bude dodavatel nucen
udělat výkop pro její uložení prakticky až k stávající šachtě Š-B-14, má zadavatel za to, že tato
připomínka je bezpředmětná.
Uliční vpusti:

-

Vpust UV-2 nemá dno. Tato vpust byla vybudována před pokládáním asfaltového povrchu SÚS,
závodem Třeboň. Do této vpusti vyvěrá z podloží komunikace podzemní voda. Tato vpust
je odvodněna v komunikaci, pod vozovkou. Do této vpusti se nebude zasahovat.
- Vpust UV-1 ani do této vpusti se nebude zasahovat. Do této vpusti je svedena kanalizace z RD č.p.
83, 14, 8, 49. Tato vpust je propojena s uliční vpustí na protilehlé straně vozovky. Toto propojení
zůstane v provozu. Přípojka kanalizace do vpusti UV-1 bude v prostoru chodníku na pozemku
parc.č. 2605/34 přerušena a propojena do nově položeného kanalizačního potrubí DN 500. Část
přípojky mezi novým kanalizačním sběračem a uliční vpustí UV-1 bude odstraněna při výkopových
pracích. UV-1 bude ze severní strany zazděna.
- Vpust UV-3 je umístěna v místní komunikaci u obrubníku, bude přepojena do nového
kanalizačního řadu okolo obrubníku.
7) Správce komunikace požaduje při zásahu do nezpevněných ploch ve vlastnictví správce jejich následně
ohumusování a osetí. Výkaz výměr tyto požadavky nereflektuje. Žádáme o doplnění.
Následné ohumusování a osetí provede starosta obce na vlastní náklady zahradním kompostem ze své
zahrady a travním semenem.
8) V místě křížení silnice protlakem je nutno potrubí uložit do vhodné chráničky včetně souvisejících prvků.
Žádáme o doplnění do výkazu výměr.
Ve výkazu výměr je uveden řízený protlak do vnějšího průměru do 400 mm pro potrubí DN 300 a řízený
protlak do vnějšího průměru do 700 mm pro potrubí DN 500, vše včetně startovací a vyváděcí jámy,
položkově jako komplet. Tím je řečeno, že je nutné do ceny řízeného protlaku nacenit i vhodnou
chráničku a související prvky.
9) V místě navrhované odlehčovací komory dojde s ohledem na její umístění a rozměry zcela jistě k zásahu
do stávajícího silničního příkopu. Ve výkazu výměr není řešena obnova tohoto silničního příkopu.
Silniční příkop bude pokračovat až za odlehčovací komorou. V prostoru mezi odlehčovací komorou a
pozemkem parc.č. 1644/4 bude upraven – zasypán vytěženou zeminou až do výše povrchu odlehčovací
komory. Sousední pozemek parc.č. 1644/1 je situován výš, než povrch vozovky, vozovka je ve spádu,
povrchová voda bude odtékat.
U výše uvedených připomínek žádáme o zohlednění ve výkazu výměr případně o stanovení způsobu, jakým má
toto býti zahrnuto do nabídkové ceny díla.
Předem děkujeme za doplnění a upřesnění zadávacích podkladů.
V návaznosti na nutné doplnění zadávacích dokumentů a v kontextu § 6 zákona o veřejných zakázkách (rovné
zacházení) zvažte prosím odpovídající úpravu lhůty pro předložení nabídek.
Lhůta pro předložení nabídek nebude prodlužována. Každý možný uchazeč měl možnost se seznámit s PD, a
za doprovodu starosty obce Františka Uhlíře, provést místní šetření s vysvětlením. Do dnešního dne do 10:00
hodin tak učinili dva uchazeči.
V Dunajovicích dne 23.5.2014

František Uhlíř v.r.
Starosta Dunajovice

