Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce:
Stavební úpravy Bedenské cesty
Dotaz č. 1:
Uchazeč se domnívá, že VV neobsahuje položku na ocenění základových pasů pod čela
propustů z betonu C20/25.
Odpověď č. 1:
Zadavatel upravil položku č. 50 v soupisu prací a výkazu výměr takto:
Původní text:
50

K

919441221

Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z
trub DN 600 až 800

kus

26,000

Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro
propustek z trub DN 600 až 800 mm

PP

Nový text:
50

K

PP

919441221R

Čelo propustku z lomového kamene pro
propustek z trub DN 600 až 800

kus

26,000

Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene,
pro propustek z trub DN 600 až 800 mm - v ceně jsou
započteny náklady na základy i zdivo nadzákladové (dle
výkresové dokumentace)

Na profilu zadavatele byla zveřejněna aktualizovaná verze přílohy č. 5 - soupis prací a výkaz
výměr – 3. verze.

Dotaz č. 2:
V technické zprávě je uvedeno, že „Projektant objednatele upozornil na nesoulad s TP 170“.
Je si Zadavatel vědom, že se jedná i o nesoulad s ČSN 73 6126-1 s tabulkou 8 (strana 13), kde
jsou uvedeny nárůsty modulů přetvárnosti v závislosti na tloušťce jednotlivých konstrukčních
vrstev?
Například ve skladbě „rekonstrukce sjezdů a lesních skladů – C“ je podle TZ na spodní
podkladní vrstvě z ŠD požadováno 60 MPa a na horní podkladní vrstvě ŠD 150 mm je
požadováno 90 MPa. Dle uvedené ČSN by mělo být nárust na vrstvě 150 mm o 20 MPA, tedy
na hodnotu 80 MPa. Prakticky u všech konstrukčních vrstev jsou požadované hodnoty nárůstu
modulu přetvárnosti oproti požadavku ČSN obdobně zvýšené.
Podle názoru Dodavatele hrozí lze reálné riziko, že zhotovitel nebude schopen i přes dodržení
veškerých technologických postupů těchto hodnot dosáhnout.
Je si Zadavatel vědom, že případné navýšení tloušťky konstrukčních vrstev povede k navýšení
ceny díla, které bude zhotovitel u Zadavatele uplatňovat?
Dodavatel na toto upozorňuje i s odkazem na nutný souhlas uchazeče se zněním článku 5.3
návrhu SoD veřejné zakázky, který je uchazeč jako účastník veřejné zakázky povinen
přijmout.
Odpověď č. 2:
Návrh konstrukce byl proveden na základě podkladů akreditované zkušební laboratoře, která
realizovala pouze rázové zkoušky únosnosti a také dle příslušných TP na lesní cesty a TP 170

Navrhování vozovek pozemních komunikací. V těchto TP je běžně uvedeno, že u vrstvy ŠD
tloušťky 150 mm je nárůst pevnosti po hutnění 30 MPa.

Dotaz č. 3:
Podle souhrnné technické zprávy byl stav podloží ověřen v roce 2018 rázovými zkouškami
podloží. Byl současný stav podloží ověřen pro srovnání i statickou zatěžovací zkouškou?
Dodavatel nepovažuje provedení rázových zkoušek za plně vypovídající a např. měření ve
staničení 0,950 s hodnotou Edef2 42,5 MPa ani nedosahuje hodnoty uvedené jako předpoklad
pro stávající podloží uvedených pro skladbu „rekonstrukce lesní cesty“ – A 60 MPa.
Může Zadavatel vysvětlit, jakým způsobem došel k předpokladu, že podloží bude mít
únosnost 60 Mpa a při vrstvě ŠD 200 mm se dosáhne únosnosti 90 MPa?
Je si Zadavatel vědom, že kromě předpokládané úpravy tloušťky podkladních vrstev uvedené
na str. 4 technické zprávy může dojít i nutnosti upravit ( sanovat) podloží ?
Dodavatel na toto upozorňuje i s odkazem na nutný souhlas uchazeče se zněním článku 5.3
návrhu SoD veřejné zakázky, který je uchazeč jako účastník veřejné zakázky povinen
přijmout.
Odpověď č. 3:
Únosnost podloží byla zjištěna pouze rázovými zkouškami akreditovanou zkušební laboratoří.
Vyhodnocení zkoušek je dostatečné pro návrh nové konstrukce v projektové dokumentaci.
Únosnost podloží 60 MPa je uvažována na základě výsledků zkušební laboratoře. Zjištěné
hodnoty se pohybují nad 70 MPa. V místech s menší únosností podloží bude provedena
sanace, která je zohledněna ve výkazu výměr v požadovaném rozsahu.

Zadavatel v návaznosti na úpravu přílohy č. 5 - soupis prací a výkaz výměr mění
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky následovně, z původních 8.400.000,- Kč bez
DPH na novou výši 8.779.585,- Kč bez DPH.
Ostatní podmínky zadávacího řízení zůstávají beze změn.
V Mostě dne 1. 2. 2022

Mgr. Klára
Haušildov
á

Digitálně podepsal
Mgr. Klára
Haušildová
Datum: 2022.02.01
14:41:41 +01'00'

Mgr. Klára Haušildová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
(opatřeno elektronickým podpisem)

