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1.1. Název veřejné zakázky:

Úprava hlavních rozvodů vody – středisko
zdraví Dobříš č.p. 38

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele:

P22V00000023

1.3. Identifikační údaje o zadavateli
Název:

město Dobříš

Sídlo:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

IČO:

00242098

Evidenční číslo:
1.4. Postup veřejné zakázky:

VZMR IV. kategorie

1.5. Forma zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

1.6. Druh veřejné zakázky:

stavební práce

1.7. Zveřejněné na:

https://zakazky.mestodobris.cz/vz00000126

1.8. Zahájené dne:

14. 4. 2022

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3
Vážení,
ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) zadavatel u výše identifikované veřejné zakázky poskytuje vysvětlení, doplnění
nebo změnu k zadávacím podmínkám v tomto znění:
Dotaz č. 1
Předaný výkaz výměr neodpovídá vyhl. č. 169/2016 Sb., § 6 a § 7 kde je uvedeno, že u každé
položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme
zadavatele o doplnění.
Odpověď č. 1
Položky soupisu prací nejsou v rozporu s žádným ustanovením zmiňované vyhlášky. Výkaz výměr,
potažmo odkazy jsou uvedeny všude tam, kde jsou pro stanovení položky soupisu prací potřeba.
V ostatních případech byly výměry odměřeny grafickými editory resp. převzaty z textových či tabulkových částí vícero příloh projektové dokumentace, jež jsou jako celek nedílnou součástí

dokumentace pro zadání stavebních prací. Výměry drobných a doplňkových prací a, dodávek a
montáží, které nebylo možné detailněji specifikovat, byly stanoveny odborným odhadem.
Dotaz č. 2
V předaném výkazu výměr je v pol. č. 8 a č. 9 uvedeno množství odvozu suti 9,5 t. Po rozkrytí
položek je celkové množství 28,97 t suti a 0,98 t sádrokartonu, dále chybí 2,102 t likvidace potrubí.
Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr. Dále žádáme poplatky za skládku uvést dle zákona o
odpadech.
Odpověď č. 2
Není známo o jaké rozkrytí položek se jedná. Bylo zadáno pouze 9,5 t. Ostatní viz. odpověď na
dotaz č.1.
Dotaz č. 3
V předaném výkazu výměr v oddílu 97 chybí vnitrostaveništní doprava. Žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr
Odpověď č. 3
Doplněno do výkazu výměr.
Dotaz č. 4
V předaném výkazu výměr je v pol. č. 11 uveden přesun hmot pro vodovod v množství 1,0 t. Po
rozkrytí položek je celkové množství pro vodovod 2,807 t. Chybí přesun hmot pro obklady keramické
a izolace tepelné. V pol. č. 12 je uveden přesun hmot v množství 8,5 t. Po rozkrytí položek je celkové
množství 10,259 t. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.
Odpověď č. 4
Není známo o jaké rozkrytí položek se jedná. Bylo zadáno pouze 1,5 t, resp. 8,0 t. Ostatní viz.
odpověď na dotaz č.1.
Dotaz č. 5
V předaném výkazu výměr jsou v pol. č. 14 uvedeny protipožární ucpávky v množství kpl. Žádáme
zadavatele o rozpis položky. V předané dokumentaci jsme nenašli PBŘ. Žádáme o doplnění.
Odpověď č. 5
Položka Protipožární ucpávky se nemění.
Dotaz č. 6
V předaném výkazu výměr je v pol. č. 53 a č. 54 tlaková zkouška DN 40 a DN 50. V předaném
výkazu výměr je též uvedeno potrubí DN 63. Žádáme zadavatele o opravu.
Odpověď č. 6
Ve výkazu jsou uvedeny potrubí dimenze do 50 mm (jedná se o vnitřní průměr). U potrubí označeného např. D 63 se jedná o vnější průměr.
Dotaz č. 7
V předaném výkazu výměr je v pol. č. 71 a č. 72 uvedena demontáž SDK příčky a podhledů. Tyto
položky jsou chybně uvedeny v oddílu 767. Správně patří do oddílu 763. Nová položka na SDK
příčku uvedena není.
Odpověď č. 7
Rozpočtový program RTS tuto položku zatřiďuje do oddílu 767. Oddíl 763 je v RTS Montáž dřevostaveb.
Dotaz č. 8
V předaném výkazu výměr chybí vedlejší a ostatní náklady. Žádáme zadavatele o doplnění položky
zařízení staveniště, provoz investora (omezení prací), dokumentaci skut. provedení dle vyhl. č.
169/2016 Sb. tak, aby pro všechny účastníky výběrového řízení byly podmínky stejné. Dále žádáme
zadavatele o sdělení, zda činnosti uvedené ve smlouvě o dílo v čl. IV, bodu 3 budou použity v rámci
výstavby. V případě, že ano, tak žádáme zadavatele o doplnění.
Odpověď č. 8
Doplněno do výkazu výměr.
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Dotaz č. 9
Žádáme zadavatele o sdělení, zda se v předmětné stavbě nenachází azbest.
Odpověď č. 9
K dnešnímu dni není zadavateli známo, že by se v objektu měl azbest nacházet.
Dotaz č. 10
V předané technické zprávě je uvedeno, že se má před zahájením stavby ověřit s požárním specialistou požární odolnost instalačních dvířek. Žádáme zadavatele o vyjádření specialisty před odevzdáním nabídky, aby mohla být určena správná cena.
Odpověď č. 10
Stávající instalační požární dvířka jsou nevyhovující, žádáme inst. dvířka ocenit dle posledního aktuálního PBŘ.
Související opatření
Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace přijímá související opatření a
prodlužuje termín pro odevzdání nabídek do 07.05.2022 do 13:00

V Praze, dne 27.04.2022

Ing. Pavel Svoboda

Přílohy: obě vložené do aktuliazované Přílohy č. 1 – 6
1) Aktualizovaný výkaz výměr
2) PBŘ

Stránka 3 z 3

