Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Název VZ:

Rekonstrukce Zimního stadionu Kladno

Název zadavatele:
IČ:
DIČ:
Sídlo zadavatele:
Zastoupený:
Adresa profilu zadavatele:

Statutární město Kladno
00234516
CZ00234516
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Ing. Danem Jiránkem, primátorem
https://www.tenderarena.cz/profily/MestoKladno

Zadavatel obdržel dne 5. 8. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1:
Pro skladování demontovaných předmětů (mantinely, kostka, osvětlení atd) je v zadávací dokumentaci
uvažováno s lodními kontejnery, pro které jsou ve výkazu výměr položky typu doprava, poplatek,
pronájem a manipulace na místě. Musí uchazeč ve své nabídce tento typ skladování dodržet a všechny
položky tak ocenit pro lodní kontejnery nebo můžeme uvažovat s jiným typem uskladnění?
Odpověď zadavatele:
Vzhledem k tomu že je zadavatel nucen stanovit pro všechny uchazeče stejné podmínky, navrhl
projektant tento způsob uskladnění. Zadavatel netrvá na tomto způsobu skladování, pokud dodavatel
hodlá využít pro něj výhodnější způsob skladování, ale trvá na ocenění položek, tak jak je navrhl
projektant.
Dotaz č. 2:
Ve výkaze výměr, v listech „301 – Vazníky“ až „311 - Ocelové konstrukce ...“ jsou vždy položky číslo 5,
6 a 7 týkající se přesunů sutě. Z jakého důvodu jsou zde tyto položky, když se v těchto oddílech nic
nebourá? Nevidíme návaznost na žádnou položku v těchto oddílech.
Odpověď zadavatele:
V položkách naložení, odvozu a likvidace sutě je zohledněno odstranění abraziva použitého pro
přípravu povrchu OK.
Položka 789224522 (otryskání povrchů) má v CS URS hmotnost sutě 0,012 t /m2. Viz také text
položky 997013841 (poplatek za skládku) na jednotlivých listech.
Dotaz č. 3:
Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 123 mil. Kč bez DPH. Je tato hodnota maximální a
nepřekročitelná pro odevzdané nabídky?
Odpověď zadavatele:
Cena je předpokládaná a není nepřekročitelná.
Dotaz č.4:
Ve výkaze výměr v listě „401 - JV přístavba“ je položka číslo 115 „dlaždice keramické dle výběru
investora, rozměr cca 20 x 20 cm“, u které je stejná výměra jako u položky výše (montáž), tj. bez
prořezu. Žádáme o revizi výkazu výměr, kde bude množství navýšené o prořez.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel neupraví výkaz výměr. Plánovaný prořez můžou dodavatelé zohlednit v jednotkové ceně.
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