STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 01
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního
střediska MP“
Otevřené nadlimitní řízení na dodávky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Se sídlem:

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.

IČO / DIČ:

00081531 / CZ00081531

Zastoupený:

PhDr. Ing. Petrem Nedvědický, primátorem

Kontaktní osoba:

Vladimír Matějíček

Tel.

+420 724 101 555, e-mail: verejne.zakazky@equica.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_329.html

____________________________________________________________________________________
Dne 25. 07. 2022 zadavatel obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 01
U objektu Zdravotechniky se nacházejí kompletové položky:

Zákon 134/2016 Sb. ZZVZ ze dne 12. května 2016 a vyhláška 169 ze dne 12. května 2016 jasně a zřetelně
určuje v § č.5 jakým způsobem má být sestaven výkaz výměr pro výběrové řízení. Dále § č.4 a § č.5 jasně
a zřetelně určují pravidla na základě kterých musí být přesně definované práce a materiály a vylučují
jakékoliv ocenění pomocí kompletů. Vzhledem k tomu, že výše uvedená položka je kompletová jedná se o
sloučené položky což zákon nepřipouští.
Žádáme zadavatele o upřesnění výše uvedené položky v metráži potrubí.
Vysvětlení 01
Zadavatel nemohl jako součást zadávací dokumentace předložit výkresy stávajících rozvodů. Původně
uvedené komplety proto upravuje na výkazy prací v hodinách (ÚRS 2022 02, HZS2492- Hodinové
zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV- 361 Kč):
a) demontáž stávající kanalizace 24700/361- 68 hodin
b) demontáž vodovodu 23400/361- 64 hodin.
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Dotaz 02
Níže uvedená položka nespecifikuje přesné rozdělení vybouraného druhu materiálu, z tohoto důvodu nelze
přesně stanovit cenu. Pro jednotlivé stavební odpady jsou v systému Kros dílčí položky, pro které platí
odlišná jednotková cena. Při sloučení těchto položek není možné jednotně a transparentně ocenit všemi
uchazeči stejně. V případě víceprací a méněprací nelze z této položky stanovit cenu.
187

K

997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) směsného stavebního a
demoličního kód odpadu 17 09 04

t

214,477

Žádáme zadavatele o upřesnění, jaké materiály se mají ukládat na skládku.
Vysvětlení 02
Vzhledem k povaze vzniklých odpadů a jejich zatřídění jsou odpady zatříděné do kategorie 17 09
04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03. Položka je
jasně definovaná cenovou soustavou. V případě víceprací/méněprací se použije cena nabídkového
rozpočtu nebo položky cenové soustavy.

Dotaz 03
VV vádí v položce č. 270 Rámová skleněná příčka ozn.7/T. Není jasné, z jakého materiálu příčka má být
(hliník, plast,..). V popisu položky se dále uvádí odkaz na výkres č. d.1.01.1.b 20, který se v přiložené PD
nenachází.
Žádáme zadavatele o materiálovou specifikaci a zaslání dotyčného výkresu.
Vysvětlení 03
Zadavatel nově přikládá výkres D.1.01.1.b.23 Rámová příčka 7/T včetně technické specifikace.

Dotaz 04
Uchazeč nalezl rozpor v množství výplní otvorů:
a) Pol. 314 Vnitřní dveře 2.3/T - VV uvádí 1 ks, v tabulce truhlářských výrobků 2 ks – Žádáme
zadavatele o upřesnění množství.
b) Pol. 315 Vnitřní dveře 3.1/T - VV uvádí 3 ks, v tabulce truhlářských výrobků 5 ks – Žádáme
zadavatele o upřesnění množství.
c) Pol. 322 Vnitřní dveře 1.1/D - VV uvádí 6 ks, v tabulce truhlářských výrobků 7 ks – Žádáme
zadavatele o upřesnění množství.
d) Pol. 323 Vnitřní dveře 2.1/D - VV uvádí 4 ks, v tabulce truhlářských výrobků 3 ks – Žádáme
zadavatele o upřesnění množství.
e) Pol. 328 Vnitřní dveře 4.1/D - VV uvádí 4 ks, v tabulce truhlářských výrobků 8 ks – Žádáme
zadavatele o upřesnění množství.
Vysvětlení 04
Platí tabulky truhlářských výrobků, tj. 2 ks / 5 ks / 7 ks / 3 ks / 8 ks.
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Dotaz 05
PD uvádí návrh na použití mechanické vložky ke generálnímu klíči dveří.
Investor tuto vložku požaduje?
Vysvětlení 05
Ano, zadavatel požaduje použití mechanické vložky ke generálnímu klíči dveří.

Dotaz 06
Uchazeč žádá bližší specifikaci k truhlářským výrobkům – výplním otvorů, v tabulce příliš nespecifikováno
a) Například dveře 5.1/T– co mají umět? Jak si investor představuje dálkové ovládání? Jaký má být
tvar? Mají mít záložní zdroj? Apod…
b) Dveře 7/T – žádáme zaslání výkresu, na který se tabulka odkazuje
c) Dveře 8/T - žádáme zaslání výkresu, na který se tabulka odkazuje
Vysvětlení 06
Zadavatel nově přikládá:
a) výkres D.1.01.1.b.24 Posuvné dveře 5.1/T včetně technického popisu
b) výkres D.1.01.1.b.23 Rámová příčka 7/T včetně technické specifikace
c) výkres D.1.01.1.b.25 HPL sestava 8/T včetně technické specifikace

Dotaz 07
VV neuvádí položky pro ocenění Rastrových podhledů, které zmiňuje PD. Žádáme zadavatele o doplnění
položek do VV.
Vysvětlení 07
Zadavatel nově přikládá výkres D.1.01.1.b.18 Rastrové podhledy - doplněné.pdf a aktualizovaný výkaz
výměr. Původní VV uvedený jako příloha č. 6b „OSMP_ZD-P06b_VV - Stavebni upravy objektu c.p. 180027, ul. Na Nivach.xlsx“ je nahrazen novým VV – souborem „01be - OSMP_ZD-P06b_VV - Stavebni upravy
objektu c.p. 1800-27, ul. Na Nivach - REVIZE01.xlsx“.
Vzhledem k charakteru informací ve vysvětlení zadávací dokumentace, které doplňují zadávací
podmínky, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 dny.
Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 15. 8. 2022.

V Praze dne 28. 07. 2022

podepsal
Vladimír Digitálně
Vladimír Matějíček
2022.07.28
Matějíček Datum:
21:48:38 +02'00'

Vladimír Matějíček
Equica, a.s.
Administrátor veřejné zakázky
v zastoupení zadavatele
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