Město Vrchlabí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí * IČ: 00278475
Čerčany, 7. října 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9
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
Výkaz výměr PS 108 Vzduchotechnika – položka ř.č.47 Doprava je přednastavený vzorec
s procenty, které jsou výrazně naddimenzované – generují se do součtu automaticky a zkreslují
pak celkovou cenu. Lze tato procenta upravit?
Vysvětlení k žádosti č. 1
V buňce I47 (Doprava) zůstala omylem položka určená vzorcem. Cenu dopravy v předmětné
buňce (položce) oceňte dle skutečnosti. Opravený v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) „PS 108.1_2 BAZÉN Vejsplachy VV s rekapitulací
2104.xlsx“ je přílohou tohoto vysvětlení.
Žádost o vysvětlení č. 2
Výkaz výměr SO 102 silnoproud ř.318 Dodávka rozvaděče RH se načítá do součtu ceny 2x (je
také na řádku č.304). Opět dochází ke zkreslení výsledné ceny.
Vysvětlení k žádosti č. 2
Na uvedených řádcích jsou jiné položky, jedná se o řádek 311. Ano, jednalo se o duplicitu a
řádek byl vymazán. Opravený soupis prací „SO 102 D144 D1J-E-202_vv_.xlsx“ je přílohou
tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádost o vysvětlení č. 3
Ve výkazech výměr pro elektro (SO Studny D144, IO 106, IO 107) se objevuje položka
„Podružný materiál“, která nemá stanovenou jednotku, ale v řádku jsou jen částečně
přednastavené vzorce, které se následně nesčítají do celkového součtu – má být tato položka
vyplněna.
Vysvětlení k žádosti č. 3
Dodavatel doplní údaje celkem za položku, doplňuje se do sloupce E a H (tj. materiál celkem,
resp. montáž celkem). Po vyplnění do příslušných políček se do celkového součtu započítává.
Žádost o vysvětlení č. 4
Ve výkazu výměr SO 108.2 ČTU se nenačítá v ř.67 do Rekapitulace celkového součtu položka
IV.2. Geodetické práce, která je vyplněna na ř.č.18.
Vysvětlení k žádosti č. 4
Ano, byla špatně zavzorcovaná buňka o řádek níže. Opravený soupis prací „SO 108.2 VÝKAZ
VÝMĚR - ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY.xlsx“ je přílohou tohoto vysvětlení zadávací
dokumentace.

Žádost o vysvětlení č. 5
Ve výkazu výměr PS 110 Interiér v položce INT 26 na ř. č. 91 je uvedena položka bez popisu,
s rozměry 325x595x388 1 ks. Co má být v položce oceněno?
Vysvětlení k žádosti č. 5
Na řádku 91 je již jiná položka, jedná se o řádek č. 89. U položky INT 26 byly posunuty buňky o
řádek níže. Opravený soupis prací „PS 110 Interiér_-_výkaz_výměr .xlsx“ je přílohou tohoto
vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádost o vysvětlení č. 6
Ve výkazu výměr PS 110 Interiér v položce INT 37 na ř. č. 126 je uvedena položka bez popisu,
s rozměry 560x550x880 1 ks. Co má být v položce oceněno?
Vysvětlení k žádosti č. 6
Na řádku 126 je již jiná položka, jedná se o řádek č. 124. U položky INT 37 byly posunuty
buňky o řádek níže. Opravený soupis prací „PS 110 Interiér_-_výkaz_výměr .xlsx“ je přílohou
tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace
Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je:
- opravený soupis prací „PS 108.1_2 BAZÉN Vejsplachy VV s rekapitulací 2104.xlsx“ (viz
vysvětlení k žádosti č. 1),
- opravený soupis prací „SO 102 D144 D1J-E-202_vv_.xlsx“ (viz vysvětlení k žádosti č. 2),
- opravený soupis prací „SO 108.2 VÝKAZ VÝMĚR - ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY.xlsx“ (viz
vysvětlení k žádosti č. 4),
- opravený soupis prací „PS 110 Interiér_-_výkaz_výměr .xlsx“ (viz vysvětlení k žádostem č. 5
a 6).
Prodloužení lhůty pro podání nabídek
Zadavatel dále v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
podle povahy vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace obsažené v tomto vysvětlení
zadávací dokumentace.
Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 14 odst. 1 zadávací
dokumentace v rozsahu:
- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:
"Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 10. 2020 ve 13:00 hodin.".
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