Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace
Zadavatel:
Název:
IČO:
Sídlo:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
72053119
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

vyř.: Ludmila Kvardová
č.j.
1415/19/SÚSPK-P

email:

tel.
377 172 412
ludmila.kvardova@suspk.eu

Veřejná zakázka:
II/186 Průtah Plánice
Předpokládaná hodnota VZ:
63 820 000,00 Kč
Zadávací řízení:
otevřené řízení / podlimitní
Rekonstrukce silnice II/186 v intravilánu města Plánice v délce 857 metrů včetně
vybudování nových chodníků a přidružených ploch. Součástí stavby dále bude
Předmět plnění VZ:
vybudování kanalizace, rekonstrukce vodovodu a výstavba veřejného osvětlení.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

Z-2019-003744
P19V00000080

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.3
19.2.2019
Zadavatel obdržel
žádost č.3 a č.4 o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím
dne
obsahem:
1a Součástí PD „Obnova a dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní“ od firmy INGVAMA a
souvisejícího rozpočtu je položka 47 (na listu SO 301-A-3) resp. Pol. 49 na listu (SO 301-A-3-1), dále pol.
38 (na listu SO 302-odlehčovací komora) a konečně pol. 53 (na listu SO 303-kanalizační přípoj.) znění
„Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m“ o celkové výměře 1845,72 m2. Ve
shodě s výkresem D.4 „příčný řez uložení potrubí“ máme za to, že skladba komunikace zakončená
vrstvou asfaltového koberce mastixového se provádí jen na komunikacím 1. třídy, což předmětná
silnice II/186 není. Navíc není tato skladba v souladu se skladbou navrženou v části SO 101 PD„II/186
Průtah Plánice“ od firmy Valbek (TZ str.3), kde tvoří finální vrstvu ACO 11+ tl. 40 mm. Je skladba s SMA
zvolena úmyslně a ve shodě se zadavatelem (SÚSPK)? Která skladba platí?
1b

Vzhledem k tomu, že asfaltové vrstvy komunikací jsou součástí jak rozpočtu na část „Obnova a
dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní“ od firmy INGVAMA, tak i rozpočtu části „II/186
Průtah Plánice“ od firmy Valbek, není možné, že jsou tyto položky (výměry) v celkové rekapitulaci
duplicitní? K této domněnce nás vede i porovnání obou předmětných situací staveb, které by se měly
doplňovat (příloha 2.2. – situace stavby č. 2 od Valbeku a příloha C.2 celková situace od Ingvamy).

2

Žádáme zadavatele o stanovení ceny odkupu do formuláře „Příloha č.6 KS – prodej vytěženého
materiálu

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:
ad
1a

Platí skladba navržená v části SO 101 PD "II/186 Průtah Plánice" od společnosti Valbek spol. s r.o.,
středisko Plzeň, kde tvoří obrusnou vrstvu ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm z modifikovaného asfaltu.

ad
1b

Položky související s asfaltovými vrstvami jsou duplicitní, dokládáme opravený soupis prací k PD
"Obnova a dostavba kanalizace Plánice-Klatovská, Kostelní" zpracovaný společností INVAMA spol. s r.o.

ad 2 Příloha č.6 je vzorová, zatím jí není třeba doplňovat, cena za odkoupený materiál je stanovena v příloze
č.1 ZD - vzorové dokumenty ("list" závazek odkupu).
V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1. a to
následovně:
Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:
Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 10:00 hod dne 11.3.2019.
Čl.11.1.-zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto: Zadavatel požaduje v
souladu s § 41 ZZVZ poskytnutí jistoty ve výši 1 200 000,00 Kč. Jistotu lze poskytnout formou bankovní
záruky, vystavené na zadavatele č.1 nebo formou složení (poukázání – zaslání) uvedené částky na účet
zadavatele č. 5146600001/5500 (do poznámky uvádět stručný název veřejné zakázky a jako variabilní
symbol uvést své IČO), případně formou pojištění záruky, tak že oprávněnou osobou je zadavatel č.1.
Jistota bude uvolněna v souladu s § 41 odst. 6 ZZVZ
Čl.4. Předpokládaná hodnota VZ a limitace nabídkové ceny zní po změně takto: Čl.4.1. -Předpokládaná
hodnota a současně maximální celková hodnota veřejné zakázky činí 63 820 000,00 Kč bez DPH, čl.4.2. Zadavatel dále limituje nabídkovou cenu pro část díla (viz čl. 2.1. přílohy č. 2 této ZD) realizovaného
pro:
a) zadavatele č. 1 částkou: 24 863 000,00 Kč bez DPH;
b) zadavatele č. 2 částkou: 38 957 000,00 Kč bez DPH
Zadavatel současně upozorňuje, že dne 21.2.2019 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace
uveřejněné na profilu zadavatele dne 30.1.2019 za znění s výše uvedenými změnami .
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