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.
1685/19/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.5
Zadavatel obdržel
25.2.2019
žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
dne
1a U objektu 110a) Chodníky a přidružené plochy je u položky číslo 48) Lože
pro trativody z betonu prostého dle našeho názoru chybný výpočet objemu lože betonu pod plastový
odvodňovací žlab, kde u jednoho rozměru chybí ve výpočtu desetinná čárka a tudíž vykázaný objem je
sto násobek skutečného množství.
Uchazeč tedy žádá zadavatele o kontrolu soupisu prací.
1b

U objektu 110a) Chodníky a přidružené plochy je u položky číslo 60) Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C12/15 dle našeho názoru chybný výpočet plochy.
Uchazeč tedy žádá zadavatele o kontrolu soupisu prací.chazeč tedy žádá zadavatele o kontrolu soupisu
prací.

1c

V položce skládkovného ze SO 101 (tj. největší objem, vyskytuje se i v dalších
SO) je uvedena poznámka „uložení na skládce MěÚ Plánice - na základě dohody s investorem. Může
zadavatel upřesnit cenu pro všechny uchazeče nebo uchazečům sdělit, jak má být tato položka
oceněna?

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

Ano, jedná se o chybný výpočet objemu lože. Opraveno v soupisu prací.
Ano, jedná se o chybný výpočet plochy. Opraveno v soupisu prací.
Projekt předpokládá uložení na skládce Měú Plánice.
Cena skládkovného na skládce Na Boučku v Plánici se skládá z poplatku za uložení odpadu (500,-- Kč/t)
a z poplatku za tunu do rezervního fondu skládky (35,-- Kč/t) + 21% DPH tj. 42,35 Kč/t. Celková částka
za uložení 1 tuny odpadu na naší skládce je 542,35 Kč . Výpočet: 500,-- Kč + (35,-- Kč x 1,21) = 542,35
Kč/t.

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 14.3.2019.
Zadavatel současně upozorňuje, že dne 28.2.2019 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace
uveřejněné na profilu zadavatele dne 30.1.2019 za znění s výše uvedenými změnami .

Datum vyhotovení:

27.2.2019
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Ing.
Miroslav
Doležal

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Doležal
Datum: 2019.02.27
14:22:29 +01'00'

