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V Českých Budějovicích 27. 9. 2015
VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu
Datum odeslání výzvy k podání nabídky: 19. 9. 2016
Název zakázky:
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ZADAVATEL: Obec Stříbřec
zastoupená starostou obce, panem Janem Zimmelem
378 18 Stříbřec 149
IČ: 00247529
ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
Na základě žádosti o dodatečné informace Vám dle Zadávací dokumentace – pokynů pro
zpracování nabídky, čl. 15 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE sdělujeme odpovědi na
dotazy dodavatele:

PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY:
dotaz č. 1:
Dle projektové dokumentace mají být osazeny 8 ks lípy malolisté a 1 ks jeřáb muk. Výkaz
výměr tyto položky neobsahuje. Žádáme o upřesnění, případně doplnění výkazu výměr.
dotaz č. 2:
Před požerákem má být osazena lávka z fošen tl. 4 cm na ocelových profilech U č. 16 se
zábradlím z ocelových trubek prům. 50 mm na ocel. konstrukci lávky. Žádáme o upřesnění,
případně doplnění výkazu výměr.
dotaz č. 3:
Výkaz výměr obsahuje položku Demontáž zábradlí - 180 m. Dle dokumentace má být nové
zábradlí z ocelových trubek prům. 70 mm do betonových patek á 2 m, které ale není součástí
výkazu výměr. Žádáme o upřesnění, případně doplnění výkazu výměr.
dotaz č. 4:
Výkaz výměr neobsahuje dlužovou stěnu vnitřních rozměrů 60 x 110 cm. Žádáme o
upřesnění, případně doplnění výkazu výměr.
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dotaz č. 5:
Dle dokumentace má být podél stávající místní komunikace východně od požární nádrže
provedena krajnice ze štěrku fr. 4-8 tl. 15 cm, šířky 50 cm. Výkaz výměr tyto práce
neobsahuje. Žádáme o upřesnění, případně doplnění výkazu výměr.
UPOZORNĚNÍ:
Zadavatel na základě výše uvedených dotazů zjistil, že v rámci zadávacího řízení byla
vydaná nesprávná verze projektové dokumentace. Níže uvádíme odpovědi na dotazy,
přičemž sdělujeme, že zadavatel vydává novou projektovou dokumentaci, Zadávací
dokumentaci (pokyny pro zpracování nabídky) – úprava v čl. 2 (oprava názvu projektové
dokumentace a zpracovatele projektové dokumentace) a Zvláštní přílohu č. 4 (návrh
smlouvy o dílo) – úprava v čl. II.1 (oprava názvu projektové dokumentace a zpracovatele
projektové dokumentace). Do nabídky použijte příslušný návrh smlouvy o dílo, který byl
vydán spolu s těmito dodatečnými informacemi č. 1! Soupis stavebních prací, dodávek a
služeb zůstává beze změn a odpovídá nově vydané projektové dokumentaci.
Odpověď na dotaz č. 1:
Dle nové PD nebude provedeno (PZ str. 16 B.5.2 Vegetační úpravy „Je navrženo vegetační
opevnění koruny a vzdušního líce hráze osetím travním semenem.“).
Odpověď na dotaz č. 2:
Lávka dle nové PD nebude osazena (PZ str. 14 „Požerák bude umístěn u koruny hráze, aby
nemusela být budována lávka pro jeho obsluhu.“).
Odpověď na dotaz č. 3:
Dle nové PD nebude nové zábradlí osazeno (PZ str. 12 „Před stavbou bude odstraněno
stávající zábradlí okolo požární nádrže. V rámci rekonstrukce nádrže dojde k vysvahování
návodního líce do sklonu 1:2, nádrž tedy již nebude mít svislé stěny. Z hlediska legislativního
tudíž odpadá potřeba zabezpečit prostor nádrže před pádem osob zábradlím.“).
Odpověď na dotaz č. 4:
Dle nové PD výpustné zařízení viz výkres D.4.
Odpověď na dotaz č. 5:
Dle nové PD není předmětem plnění.
Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK:
Obálky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zadavatele, Obce Stříbřec, Obecního
úřadu Stříbřec, 378 18 Stříbřec 149. do ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. do 12. 10.
2016 v 1530 hodin. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží,
jako by nebyla podána.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK:
Otevírání obálek za účasti uchazečů nebude organizováno.
S pozdravem
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Kristýna Soukupová
sekce technické přípravy
Příloha:
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