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Čerčany, 31. srpna 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel na základě níže uvedených žádostí v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tímto
dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Sportovně
rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. infrastruktury“ zadávané v otevřeném řízení.
Žádost o vysvětlení č. 1
Situační výkresy (např. Celková koordinační situace, SO 106 Zpevněné plochy před bazénem –
situace) obsahují objekt „ŽB opěrná stěna dl. 18,5m SO 106“. V části projektové dokumentace
SO 106 nejsou o opěrné stěně žádné informace, ani výkresová dokumentace. Stěna je zakreslena
i ve výkresu SO 102 krytý bazén - 1.PP, ve statických výkresech betonových konstrukcí se však
nevyskytuje, ani ve výkresech výkopů a základů. Je s touto stěnou uvažováno ve výkazu výměr?
Žádáme o doplnění informací.
Vysvětlení k žádosti č. 1
Opěrná zeď měla být součástí SO108.1. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (dále jen „soupis prací“) a ve výkresové části projektové dokumentace chyběla. Zadavatel
tímto vysvětlením doplňuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace o dokumentaci opěrné zdi
(výkres, technická zpráva) a mění dílčí soupis prací „SO 108.1 slp“, v němž je doplněna opěrná
zeď. Dodavatelé pro zpracování nabídky a nabídkové ceny povinně použijí dílčí soupis
prací „SO 108.1 slp“, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádost o vysvětlení č. 2
SO 102 krytý bazén – měření a regulace, výkres D1J_M_104_Půdorys 1.PP obsahuje rozvaděč
RK1, který má být rozvaděčem pro MaR. Další specifikace k tomuto rozvaděči není uvedena.
Výkazu výměr SO 102 D147 D1J_M_102, řádek 7 je pouze položka „Doplnění rozvaděče RK1
v kotelně, jistící a ovládací prvky“. Dodávka a montáž celého rozvaděče RK1 není ve výkazu
výměr uvedena. Žádáme o doplnění.
Vysvětlení k žádosti č. 2
Rozvaděč RK1 je rozvaděč pro řízení kotelny a je obsažen v soupisu prací v jiném stavebním
objektu, a to v PS 105 – Plynové kondenzační kotle. Jak je již uvedeno v čl. 3 zadávací
dokumentace, objekt PS 105 – Plynové kondenzační kotle není součástí předmětu plnění této
veřejné zakázky.
Žádost o vysvětlení č. 3
SO 102 krytý bazén – silnoproudé elektroinstalace – výkres D1J-E-204.1 Půdorys 1. podzemí –
část 1 obsahuje rozvaděč RK2. Tento není uveden v ostatní dokumentaci a ani ve výkazu výměr.
Žádáme o doplnění.
Vysvětlení k žádosti č. 3
Rozvaděč RK2 byl rozvaděč MaR pro kogeneraci a je zrušen. Z výkresu D1J-E-204.1 odstraněn
a z výkresu D1J-E-210 je vývod, ze kterého byl původně připojen, je změněn na rezervu.
Opravené výkresy jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení č. 4
Výkaz výměr pro IO 107 veřejné osvětlení obsahuje duplikované položky pro montáže zařízení.
Např. řádek č. 23 „Ocelový osvětlovací stožár, kuželový, vetknutý, žárově zinkovaný +
práškový lak černý Antracit, celková délka 5300 mm, výška nad terénem 4500 mm, standard
Azteca, dvířka pro stož. svorovnici atypicky spodem 1000 mm nad terénem“ – se oceňuje
v jednom řádku, jako dodávka a montáž zvlášť. Pol. č. 40 „Montáž stožárů osvětlení bez
zemních prací ostatních“ – zde se znovu oceňuje montáž stožárů. Totožné např. také pro
stožárové výložníky – řádek č. 25 a č. 42. Jak mají být montážní položky ceněny?
Vysvětlení k žádosti č. 4
Montáž uvedených stožárů je polohována tak, jak je, a to z toho důvodu, že nejprve je nutno
stožár sestavit tzv. na zemi: vybavit jej svorkovnicí, zemnící svorkou, protáhnout kabel ke
svítidlu a osadit výložník. Ve druhé položce je jeho osazení do připraveného zemního základu –
jeho vyrovnání do svislice, provizorní zakotvení a vyrovnání výložníku včetně směrového a
výškového nastavení.
Žádost o vysvětlení č. 5
Výkaz výměr pro IO 107 veřejné osvětlení obsahuje položku řádek č. 37 „MONTÁŽ
ROZVADĚČŮ VENKOVNÍCH“, neobsahuje položku pro dodávku rozvaděčů. Žádáme o
doplnění.
Vysvětlení k žádosti č. 5
Projektovaný rozvod VO je napojen do rozvaděče VO, který je dodávkou objektu IO107
v 1.etapě – tzv. infrastruktura. Při montáži aktuálního rozvodu VO je nutno zmíněný rozvaděč
otevřít, vnitřně dotvarovat jeho ranžír a po zapojení nového kabelu VO znovu uzavřít. Toto je
tedy obsahem připomínkované položky.
Žádost o vysvětlení č. 6
Výkaz výměr pro IO 106 přípojka NN obsahuje položku řádek č. 18 „MONTÁŽ ROZVADĚČŮ
SKŘÍŇOVÝCH“, ale neobsahuje položku pro dodávku rozvaděčů. Žádáme o doplnění.
Vysvětlení k žádosti č. 6
Přípojka NN pro bazén je napojena ve skříňovém rozvaděči NN, který je součástí vybavení
trafostanice. Tento rozvaděč je nutno vypnout od napájení, otevřít, upravit pro napojení kabelů
přípojky NN a znovu uzavřít. Toto je obsahem uvedené montážní položky.
Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace
Přílohami tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jsou:
- dokumentace k SO 108.1 opěrná zeď – technická zpráva, výkresová část,
- dílčí soupis prací „SO 108.1 slp“,
- opravené výkresy D1J-E-204.1 a D1J-E-210.
Prodloužení lhůty pro podání nabídek
S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením
nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo
prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.
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