Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce:
Dopravní úpravy a zastávka MHD v ul. Moskevská v Mostě
Dotaz č. 1:
PD pro hlavní část opravy (plochy – komunikace) neobsahuje ZOV včetně DIO. Není proto
vůbec jasné, jak chce investor opravu organizovat (kolik etap). Bez jasné specifikace ZOV a
DIO nelze vůbec zakázku korektně nákladově zkalkulovat.
Žádáme o doplnění chybějící části dokumentace a v souvislosti se změnou zadávací
dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
Odpověď č. 1:
DIO není součástí zadávací dokumentace. Zajišťování dopravních opatření nutných k
provedení díla včetně zajištění stanovení dopravně inženýrských opatření provede dle článku
3.3. smlouvy o dílo zhotovitel a ocení ho v soupisu prací v položce:
002 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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Dopravní značení na staveništi

souhrn

1,000

ocenit DIO
ocenit zřízení náhradní zastávky dle DIO
ocenit zřízení přechodného DZ dle DIO

Dotaz č. 2:
PD vůbec neobsahuje diagnostiku vozovky a zatřídění asfaltových směsí. Není proto vůbec
jasné na základě jakých podkladů projektant určil způsob opravy a skladu vozovky a na základě
jakých podkladů projektant určil, že všechny vyfrézované asfaltové směsi budou zatříděny jako
ZAS-T1. Vzhledem k faktu, že soupis prací obsahuje celkem 2.884 t vyfrézovaných asfaltových
směsí, tak v případě, že se ve skutečnosti bude jednat o kvalitativní třídy ZAS-T3 a ZAS-T4
bude cena jenom poplatku za skládky rovna 20.188.000,- Kč (7000,- Kč/t x 2.884 t) tzn. o 30%
víc než hodnota celé zakázky (15.500.000,- Kč).
Vzhledem k obrovskému riziku plynoucímu z neznámého způsobu zatřídění asfaltových směsí,
žádáme zadavatele o zveřejnění diagnostiky vozovky a zatřídění asfaltových směsí. V případě,
že zatřídění potvrdí jiné kvalitativní třídy než ZAS-T1, žádáme o zveřejnění opraveného
soupisu prací a opravené hodnoty zakázky. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v
souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
Odpověď č. 2:
Zadavatel účastníkům řízení oznamuje, že v současné době stále probíhají zkoušky na zatřídění
asfaltové směsi do kvalitativních tříd ZAS-T1 až ZAS-T4, a to v souladu s platnou vyhláškou
č. 130/2019 Sb. Zadavatel předpokládá, že výsledky zveřejní do 7 dnů.

Dotaz č. 3:
Soupis prací 01 Plochy obsahuje níže uvedené související položky:
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Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl
přes 200 m2

VV

VYSPRÁVKY

VV

KCE250MMAB

K

565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
OKS) tl 50 mm š do 3 m
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Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150
mm
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Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2
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Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu
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Položku č. 4 (KSC) neobsahuje ani technická zpráva ani vzorový řez.
Žádáme zadavatele o odstranění přebytečné položky č. 4 a zveřejnění opraveného soupisu prací.
V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní
posunutí termínu odevzdání nabídek.
Odpověď č. 3:
Položka č. 4 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm byla
odstraněna ze soupisu prací a výkazu výměr, objektu SO 01 Plochy. Aktualizovaný soupis prací
a výkaz výměr je uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 4:
PD pro hlavní část opravy (plochy – komunikace) obsahuje níže uvedený vzorový řez (stejné
je to i v TZ).

Technická zprava ani vzorový řez neobsahují přesnou specifikaci požadovaných asfaltových
směsí (např. ACO 11 S PMB 45/80-65, ACO 11 + 50/70 atd.). Bez této specifikace nelze
předmětné položky korektně nákladově zkalkulovat.
Žádáme zadavatele o zveřejnění opravené technické zprávy a vzorového řezu s doplněnými
přesnými specifikace asfaltových směsí. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v
souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
Odpověď č. 4:
V technické zprávě a ve vzorovém řezu byla doplněna specifikace označení asfaltových vrstev.
Aktualizovaná projektová dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.

Dotaz č. 5:
Dotaz k Příloze č. 5 soupis prací a výkaz výměr, SO 01 Plochy.
Může Zadavatel přesněji specifikovat obsah prací, které má Uchazeč ocenit v položce 16 R001
Svislé dopravní značení
souhrn 1,00?

Může zároveň Zadavatel upřesnit poznámku k této položce „ Na základě DSPS(Dokumentace
skutečného provedení stavby bude cena vycházet z cen souboru 02 zastávky – 1- oceň
odhadem?
Dodavatel se domnívá, že pro jednoznačné zadání by měl Zadavatel přesně specifikovat počet
a druh dopravních značek včetně způsobu jejich osazení.
Odpověď č. 5:
V Příloze č. 5 soupis prací a výkaz výměr, objektu SO 01 Plochy, byla položka č. 16 R001
odstraněna a byly doplněny samostatné položky svislého dopravního značení (tj. byly doplněny
pol. č. 23 – 39 objektu SO 01 – Plochy, soupisu prací a výkazu výměr). Aktualizovaný soupis
prací a výkaz výměr je uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 6:
Dotaz k návrhu smlouvy o dílo
Zadavatel předpokládá dle čl. 6.2 návrhu SoD fakturaci dle ucelených částí a zabudovaných
dodávek.
Může Zadavatel upřesnit dělení na ucelené části?
Odpověď č. 6:
Zadavatel předpokládá dle článku 6.2 návrhu SOD dílčí fakturaci za období měsíce, v kterém
byly prováděny stavební práce na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně
provedených prací.

Zadavatel dále upravil zadávací dokumentaci následovně:
Zadavatel v soupisu prací a výkazu výměr, objektu SO 01 - Plochy:
1. upravil množství u položek č. 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 19 - 22,
2. odstranil položku č. 10,
3. položka č. 7 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu byla nahrazena položkou Asfaltový beton vrstva obrusná
ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu,
4. položka č. 8 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu v množství 462,072 m2 byla nahrazena položkou Asfaltový
beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu v
množství 250 m2.

Na profilu zadavatele byly uveřejněny aktualizované přílohy zadávací dokumentace:
 Příloha č. 4 – projektová dokumentace – aktualizovaná,
 Příloha č. 5 - soupis prací a výkaz výměr - aktualizovaný,
ve kterém jsou zahrnuty všechny výše uvedené změny.

V návaznosti na výše uvedené informace zadavatel zároveň dle znění §99 odst. 2 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje
termín pro odevzdání nabídek, a to

do 21. 2. 2022 do 10:00 hodin.
Ostatní podmínky zadávacího řízení zůstávají beze změn.

V Mostě dne 2. 2. 2022
podepsal
Mgr. Klára Digitálně
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