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E-ZAK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 5.8.2019
v souladu s podmínkami zadávací dokumentace – poskytování dodatečných informací
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Průmyslový park – autobusové
zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a navazující komunikace pro
pěší“.
Na základě písemné žádosti uchazeče o vysvětlení zadávací dokumentace doručené zadavateli
dne 1.8.2019, tj. ve lhůtě pro podání nabídek, zadavatel Město Kopřivnice zveřejňuje vysvětlení
zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, včetně uvedení přesného znění dotazů
uchazeče.
Zadavatel zároveň informuje, že přílohou tohoto vysvětlení je nový soubor Příloha č.2 Výkaz
výměr (soupis stavebních prací), který bude použit dodavatelem pro zpracování nabídky. Změny
se týkají stavebního objektu SO 401 Veřejné osvětlení. Původní soubor č. 2 Výkaz výměr
(soupis stavebních prací) je označen za neplatný.
S ohledem na tuto změnu / doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro
podání nabídek o 2 pracovní dny tj. do 12. 8.2019 do 11:00 hodin. Ostatní skutečnosti
týkající se podmínek zadávací dokumentace zůstávají beze změny.
Znění dotazů uchazeče:
Dotaz č. 1:
PD SO 401 - VO neobsahuje řez B-B, není zcela zřejmé provedení protlaku – průměr chráničky,
příp. jejich počet
Odpověď na dotaz č. 1:
Řez k protlakům není dokládán, řez B-B´ pouze označuje úsek protlaku pod komunikací, aby
bylo v soupisu materiálu zřejmé, co k čemu patří. Protlak je popsán v techn. zprávě - hloubka
min. 1,0 m a dále je vše zcela zřejmé ze soupisu materiálu resp. rozpočtu, kde trubka k protlaku
je v délce 15,0 m o průměru 110 mm.
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města
Dotaz č. 2:
Soupis obsahuje neupřesněný protlak 24 m a chráničku určenou k uložení do výkopu 15 m, není
zřejmé použití chráničky, pokud je pro protlak, neodpovídá množství a typ.
Odpověď na dotaz č. 2:
Chránička je určená pro protlak. V soupisu je chybně uvedená délka protlaku 24,0 m. Správně
obě délky, jak chráničky, tak protlaku jsou 15,0 m. Zadavatel v této souvislosti opravil výkaz
výměr.
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Protlak pod komunikací,řez B-´B,tř.3
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Dotaz č. 3:
V TZ i souhrnné TZ je uveden výložník pro přechod VUD1/2000 mm, v soupisu pouze
VUD1/1000 mm? (pro upřesnění zadání není doložen výpočet osvětlenosti přechodu)
Odpověď na dotaz č. 3:
V techn. zprávě je vše uvedeno správně, v soupisu materiálu a výkazu výměr je chyba, má zde
být správně uvedeno 2x výložník V1/1000 a 2x VUD1/2000. V techn. zprávě jsou uvedené
všechny výsledky výpočtu osvětlení, vlastní výpočet osvětlení není součásti projektové
dokumentace VO. Zadavatel v této souvislosti opravil výkaz výměr
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Dotaz č. 4:
V kabelové rýze je chránička 50, dostačující by byl protlak 80 s chráničkou 63, pokud nemá jiné
využití.
Odpověď na dotaz č. 4:
V protlaku bude použita chránička o průměru 110 mm.
Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace bude v souladu se zadávacími
podmínkami uveřejněno na profilu zadavatele, kterým je informační systém E-ZAK
(elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek) a zároveň bude oznámeno dotazujícímu se
uchazeči.
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Štěpán
Datum: 05.08.2019 14:54:36
+02:00
Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města

2/2

