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Věc: Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

K Vaší žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci ze dne 21. 9. 2012 uvádíme
následující:
Dotaz:
V zadávací dokumentaci jsme nenašli informaci o prohlídce staveniště. Bude zadavatel prohlídku
staveniště organizovat a kdy? Případně umožní zadavatel účastníkům výběrového řízení vstup na
vyžádání?
Odpověď:
V zadávací dokumentaci není informace o prohlídce staveniště. Zadavatel nebude organizovat
prohlídku místa plnění. Místo plnění je dostatečně viditelné z ulice Masarykova a z přilehlého
parkoviště u hřiště s umělým povrchem. V případě, že účastník bude požadovat prohlídku přímo na
místě budoucího staveniště, je možné se domluvit se zadavatelem (písemná žádost) na termínu
prohlídky.
Dotaz:
Je součástí zadání rovněž provedení realizační projektové dokumentace a dokumentace skutečného
provedení?
Odpověď:
Nedílnou součástí zadávací dokumentace je Priloha_c_6-Smlouva o rekonstrukci fotbalového
stadionu, kde je zcela jasně specifikováno, že součástí zakázky je zpracování dokumentace realizace
stavby (čl. 6 smlouvy) i dokumentace skutečného provedení (čl. 15 smlouvy).
Dotaz:
Ve výkazech výměr jsme našli hodně výkazů, které nejsou ve formátu Exel. Žádáme zadavatele o
zaslání všech výkazů ve formátu Exel, aby nedošlo k chybám v převodu a uchazeči neodevzdali
rozdílné výkazy.
Odpověď:
Výkazy výměr jsou ve formátech, které vypracoval generální projektant stavby. Výkazy výměr ve
formátu Word jsou především pro profesní činnosti. Při vypracování výkazů výměr vycházel
projektant ze zvyklostí jednotlivých profesí. Hlavní výkazy výměr jsou ve formátu Excel, proto
nepředpokládáme, že by mohlo dojít k nějaké chybě v převodu. Žádosti o zaslání všech výkazů
výměr ve formátu Excel nemůžeme vyhovět, jelikož zadavatel má k dispozici pouze výkaz výměr,
který je na profilu zadavatele.
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Dotaz:
Projektová dokumentace, kterou jsme obdrželi, je ve formátu DWG. Může zadavatel poskytnout PD
rovněž ve formátu PDF?
Odpověď:
Projektová dokumentace je ve formátu DWG z důvodu obsáhlosti projektové dokumentace a také
pro variabilní zobrazení výkresů (změna vrstev, různá zobrazení, atd.) při práci s výkresovou částí
projektové dokumentace v rámci zpracování nabídky do výběrového řízení. Zadavatel nemá
k dispozici projektovou dokumentaci ve formátu PDF, nicméně v současné době je možné stáhnout
na webu bezplatně různé aplikace umožňující konvertovat formát DWG do formátu PDF.
Dotaz:
V zadání je soubor PD-II.-ETAPA, který je zazipován a nejde rozbalit a ani nejdou jednotlivé
soubory otevřít. Zadavatel tento soubor nově vložil na server, ale tento nový rozbalit nejde. Prosíme
o opravu.
Odpověď:
Pro otevření souboru PD-II. ETAPA je potřeba stáhnout a uložit v jedné složce soubor „PD-II.ETAPA.zip“ i soubor „PD-II.-ETAPA.z01“. Po stáhnutí a uložení těchto souborů můžete tyto dva
soubory rozbalit. Pro rozbalení těchto souborů je nejlepší program WinRAR nebo WinZip, jejichž
odkaz ke stažení naleznete pod fází Zakázka neukončena na stránkách E-zakázky. Ostatní programy
mohou, ale nemusí tyto soubory rozbalit.
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