VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 24
ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
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Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
00235440
Mgr. Michael Kašpar, starosta
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – PODLIMITNÍ
Sportovní hala v Borkách
Z2019-025364 zveřejněna dne 24.7.2019
Mgr. Jana Řehořková, advokát
Eliášova 914/17
47001 Česká Lípa
01173707

Zadavatel dne 29.8.2019 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace.
V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací
dokumentace.
Dotaz č. 1

Odpověď:
Předpokládaná cena stavby byla stanovena zcela transparentním způsobem v souladu s právní
úpravou, a to kontrolním oceněním dle ÚRS v rozpočtovém SW. Pouze položky, které nemají příslušné
ÚRS kódy nebo jsou atypické, byly oceněny individuálně dle odborných znalostí rozpočtáře a
projektanta. Výkaz výměr obsahuje údaje o tom, dle jaké cenové hladiny ÚRS bylo ocenění provedeno.
Legislativa jiný způsob ocenění neumožňuje.
Kontrolně byl oceněn shodný výkaz výměr a projektová dokumentace, která je součástí zadání.
Maximální přípustná nabídková cena byla určena s ohledem na cenu předpokládanou, a to jako cena
vyšší.
Stanovení maximální přípustné ceny je legitimním rozhodnutím zadavatele a nijak neomezuje
dodavatele, žádného nezvýhodňuje a soutěž nijak nenarušuje. Pokud maximální nabídková cena není
pro dodavatele akceptovatelná, pak není jeho povinností nabídku podat a výběrového řízení se
účastnit.

Dotaz č. 2

Odpověď:
V položce Montáž a spojování potrubí vč. kotvících prvků je chyba – má být uvedeno 890m.
V plánované aktualizaci výkazu výměr bude položka upravena.
Dotaz č. 3

Odpověď:
Pokud bude voda z řadu obecně vyhovující pro použití v otopné soustavě, je možné jí použít.
Položka bude v plánované aktualizaci výkazu výměr upravena do souladu s textovou částí projektu.
Dotaz č. 4

Odpověď:
Ano, cenová úroveň nabídky stačí v kvalitě Q3
Dotaz č. 5

Odpověď:
Vyšší kvalitou se myslí použití trvanlivých tvarovek ztraceného bednění vhodných pro režné lícové
zdivo, které nebudou mít:
- olámané rohy a hrany;
- výrazné barevné kazy a odlišnosti;
- výrobní nepřesnosti způsobující po osazení nerovnosti ve styku spár větší jak 2,0mm;
- hrubý povrch s kavernami mezi kamenivem.
Běžně jsou na trhu nabízeny výrobky, které se podstatně liší tvarovou přesností a strukturou povrchu
a to dokonce ve výrobních řadách jednoho výrobce („skořepinové tvárnice“ vs. „ztracené bednění“).

Ty nevhodné se používají pouze na skryté konstrukce (někteří výrobci je nazývají „betonové
skořepinové tvárnice“).
Dotaz č. 6

Odpověď:
Pro nacenění je určující celková cena za komplet dětských herních prvků, pro zadavatele není
podstatná cena jednotlivých prvků. Aktualizovaný výkaz výměr bude obsahovat jednotlivé samostatné
položky herních prvků.
Dotaz č. 7

Odpověď:
Povinnost zajistit koordinátora BOZP skutečně leží na zadavateli, ačkoliv jí sám neprovádí a najímá si
na to oprávněnou osobu. Položka bude z aktualizovaného výkazu výměr vypuštěna.
Dotaz č. 8

Odpověď:
Fixní pole oken O1 a O2 budou zasklena izolačním trojsklem, zadavatel vydá úpravu zadání. Otevíravé
části budou zaskleny výplní Heat Mirror, které má nižší hmotnost než trojsklo a umožní v tomto
rozměru automatické otevírání.
Trojskla jsou u daných výplní problematická z hlediska hmotnosti, znemožnila by potřené automatické
otevírání některých okenních křídel.
Doplnění dělícího nebo spojovacího profilu není z důvodu vzhledu možné.
V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání
nabídek.
V České Lípě, dne 3.9.2019
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zástupce Mgr. Jana Řehořková
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