Vysvětlení zadávací dokumentace
„Kopřivnice – skládka KBV – analýza rizik“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 04 ze dne 27.09.2018
dle bodu 5.2.2 zadávací dokumentace

„Kopřivnice – skládka KBV – analýza rizik“
Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen
„vysvětlení ZD“) doručené dne 25. 09. 2018, tj. po termínu stanoveném v zadávací
dokumentaci, zadavatel Město Kopřivnice zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné
zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu s bodem 5.2.2 zadávací
dokumentace.
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:
Příloha Projekt prací na str.7 kap.1.1.1 hovoří o dlouhodobě zamokřeném terénu. Příloha 6
(soupis prací) neobsahuje žádnou položku na zpevnění terénu pro příjezd a práci vrtných
souprav, přičemž se jedná o významný náklad.
Dotaz 6: Jak tento nedostatek položek s významnými náklady zohlednit v rozpočtové části
nabídky?
Dotaz 7: Bude slepý rozpočet zadavatelem doplněn o tyto položky?
Dotaz 8: Jak bude upravena předpokládaná cena za zakázku, uvedená na str.4 zadávací
dokumentace, při zohlednění těchto nákladů neuvedených v Příloze_6_Soupis prací?
Vysvětlení ZD č. 1:
Provádění vrtných prací není rozpoložkováno do jednotlivých činností, takže úprava terénu
a další práce nejsou uvedeny zvlášť. Aby si každý z účastníků soutěže mohl udělat
představu o stavu terénu, příjezdových možnostech a dalších okolnostech, proběhla dne
10.09.2018 prohlídka lokality. Je tedy na každém z účastníků soutěže, jakou zvolí vrtnou
soupravu s ohledem na průchodnost terénem, případně se rozhodne pro úpravu terénu
a náklady započte do ceny za bm.
Z výše uvedených důvodů zadavatel nebude doplňovat Soupis prací (Přílohu č. 6 ZD).
Zadavatel nebude upravovat předpokládanou hodnotu zakázky uvedenou v bodě 3.1 ZD.

__________________________________________________________________
V tomto případě se nejedná o věcné doplnění, upřesnění nebo změnu položek obsažených
v soupisu prací, které jsou součástí zadávací dokumentace, ale pouze o upřesnění
formálního charakteru.
v z. Daša Králíčková
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