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VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Název veřejné zakázky
Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČ
Forma a limit veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
70890005
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací
dokumentace.
1)
Dotaz:
V technické zprávě na straně 31 se píše
M6 Mobilní hrazení ř.km 46,2782
Jedná se o betonový blok upravený pro osazení mobilního hrazení DPS 2000. Blok je odvozen od
betonové stěny tl. 0,3m z betonu C30/37 XF4 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm. Výkop pro
založení betonového bloku kříží místní komunikaci. Na zásyp zeminou hutněnou na 98%PS bude
v místě stávající komunikace provedena skladba komunikace:
ACO 11 40mm, ACP 16+ 120mm, ŠP 150mm
Ve výkazu výměr „M6 – Mobilní hrazení“ se však žádné položky na vyspravení krytu vozovky
nenacházejí. Může zadavatel upřesnit, kde se nacházejí nebo položky do výkazu výměr doplnit?
Odpověď:
Mobilní hrazení M6 je součástí betonové stěny B4. Položky na vyspravení tohoto krytu jsou zahrnuty
plošně v objektu B4 v položkách č. 34,35,36 (je zde zahrnuta i výsprava chodníku).
2)
Dotaz:
V technické zprávě na straně 38 se píše:
N7 Nábřežní zeď km 0,0000 – 0,3988
….. Trasou nábřežní zdi je vyvoláno dočasné rozebrání a po dokončení prací na nábřežní zdi
sestavení dřevěné pergoly v km 0,2170. Pro zpětné sestavení pergoly budou vybetonovány nové
základové patky, do nichž budou zabetonovány ocelové profily nesoucí dřevěnou konstrukci pergoly.
Ve výkazu výměr „N7 – Nábřežní zeď“ se však žádné položky na rozebrání a znovu sestavení pergoly
nenacházejí. Může zadavatel upřesnit kde se nacházejí nebo položky do výkazu výměr doplnit?
Odpověď:
Položky týkající se přeložení konstrukcí typu pergoly, památníky, zahradní domky.. jsou obsaženy ve
Vedlejších ostatních nákladech pod položkou č. 8 Přeložení konstrukcí.

3)
Dotaz:
Ve výkazu výměr VON – Vedlejší a ostatní náklady je položka:
4 K 031002004 Zajištění obnovy asfaltové
kpl 1,000
komunikace

0,00

Může zadavatel upřesnit rozsah a skladbu obnovy asfaltové komunikace?
Odpověď:
Rozsah je dán předpokladem možného poškození zhotovitelem. Projektant uvažuje poškození
asfaltových komunikací na ploše cca 2200m2 a zároveň předpokládá opravu asfaltových komunikací
včetně konstrukčních vrstev (tzn. ACO+ACP+ štěrkodrtě ve dvou vrstvách). Zhotovitel v jednotkové
ceně za komplet zohlední předpokládaný rozsah obnovy v souvislosti s použitím vlastní stavební
techniky a dle své technologie provádění prací.
4)
Dotaz:
Ve výkazu výměr VON – Vedlejší a ostatní náklady je položka:
5 K 031002005
Zajištění obnovy
kpl
1,000
0,00
nezpevněné komunikace
Může zadavatel upřesnit rozsah a skladbu obnovy nezpevněné komunikace?
Odpověď:
Rozsah je dán předpokladem možného poškození zhotovitelem. Projektant uvažuje poškození
nezpevněných komunikací na ploše 350m2 a zároveň předpokládá opravu těchto komunikací včetně
konstrukčních vrstev (tzn. 2vrstvy štěrkodrtí s uválcováním). Zhotovitel v jednotkové ceně za komplet
zohlední předpokládaný rozsah obnovy v souvislosti s použitím vlastní stavební techniky a dle své
technologie provádění prací.
5)
Dotaz:
Ve výkazu výměr VON – Vedlejší a ostatní náklady je položka:
7 K 031002007
Oprava nezpevněných
kpl
1,000
0,00
ploch
Může zadavatel upřesnit, o jaký druh ploch se jedná, rozsah prací a skladbu nezpevněných ploch?
Odpověď:
Jedná se o opravu převážně travnatých ploch poškozených zhotovitelem. Předpokládaná plocha je
10 000 m2. Oprava bude spočívat v dosypu zeminou do 15 cm s urovnáním a osetím travním
semenem. Zhotovitel v jednotkové ceně za komplet zohlední předpokládaný rozsah obnovy
v souvislosti s použitím vlastní stavební techniky a dle své technologie provádění prací.
6)
Dotaz:
odst. 17.5. a 17.6., kde není úplně jasné, jakou formou musí být doklady do nabídky předkládány.
Pokud v odst. 10.2 je možné doklady o kvalifikaci předložit v kopiích a nahradit čestným prohlášením,
jaká bude forma čestného prohlášení? Prohlášení bude: a) vytištěno, podepsáno, naskenováno b)
originální elektronický dokument opatřený elektronickými podpisy oprávněných osob c) listinný originál
úředně konvertovaný do elektronické podoby prostřednictvím služby Czechpoint? Obecně toto platí
pro všechny dokumenty, které budou opatřeny podpisy.
Odpověď:
Dle čl. 10.2. Zadávacích podmínek může dodavatel předložit doklady o kvalifikaci v kopiích nebo je
nahradit čestným prohlášením.
Dle čl. 10.10. si zadavatel před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele vyžádá předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
Z výše uvedeného vyplývá, že je na vůli dodavatele, jakou formou doklady o kvalifikaci do nabídky
předloží. V případě, že doklady o kvalifikaci budou v nabídce předloženy dle čl. 10.2. Zadávacích
podmínek, bude uplatněn požadavek dle čl. 10.10. Zadávacích podmínek, způsobem dle čl. 10.11. a
10.12. Zadávacích podmínek.
7)
Dotaz:
Vyžadujete a máte pro uchazeče vzor čestného prohlášení nebo může mít uchazeč svůj vlastní vzor?

Odpověď:
Zadavatel požaduje použít vzory pouze dle Přílohy č. 1 Zadávacích podmínek. Vzor čestného
prohlášení ke splnění kvalifikace zadavatel neposkytuje.

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Digitálně podepsal
Ing. Marián Šebesta
23.03.2018 09:39

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Digitálně podepsal
Ing. Petr Martínek
Důvod podpisu:
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tento dokument.
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