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Veřejná zakázka:
Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, část 2d
Předpokládaná hodnota VZ:

1 900 000,00 Kč

Zadávací řízení:

Předmět plnění VZ:

VZMR
Délka projektovaného úseku komunikace činí 2,49 km. Předmětem plnění pro SÚS PK
je rekonstrukce komunikace na jednotnou šířku 7 m mezi obrubami, úprava
autobusových zastávek, úprava připojení čerpací stanice, úpravy připojení místních
komunikací, vjezdová brána do města. Předmětem plnění pro město Rokycany je
úprava chodníků, sjezdů, parkovacích stání a zeleně.

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

P19V00000135

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.1
Zadavatel obdržel
dne
1

18.3.2019

žádost č.1 o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem:

Žádáme Vás o upřesnění předmětu veřejné zakázky "Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS,
část 2d" v těchto bodech:
1) jaký je rozsah "SO vodovod a kanalizace"
2) o jaký typ kanalizace se jedná
3) jaký je rozsah "SO veřejné osvětlení a metropolitní síť"
4) jaký je rozsah "SO sadové úpravy"

K výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující vysvětlení:
ad 1 1. SO vodovod a kanalizace
- Jedná se o rekonstrukci dešťové kanalizace DN 250 z PVC v úseku ulic Dlouhá (č.p. 400) – Na Kukačce
– délka cca 630 m, včetně kanalizačních šachet
- Výměna splaškové kanalizace DN 250 z kameniny v úseku ulice Mládežníků – Luční – délka cca 90 m,
včetně kanalizačních šachet
- Opravy stávajících kanalizačních šachet ( výměna poklopů, konusů atp.)
- Rekonstrukce uzávěrů ( 2 uzly) na křižovatce ulic Mládežníků x Na Vinici x Pražská, včetně
rekonstrukce vodovodního řadu pod silnicí Pražská, tvárná litina DN 150 délka cca 30 m
- Rekonstrukce vodovodních přípojek na veřejném prostranství
Přílohou dokumentu je nákres a stručný popis
2. O jaký typ kanalizace se jedná
- Děšťová kanalizace v Borku u Rokycan délka cca 630 m a splašková v Rokycanech v úseku Mládežníků
- Luční délka cca 90 m – viz bod 1.

ad 1 3. jaký je rozsah "SO veřejné osvětlení a metropolitní síť"
- Celková rekonstrukce veřejného osvětlení v úseku od okružní křižovatky Na Železné po ulici V
Plaňkách v Borku u Rokycan. Výměna kabelu včetně lamp. Příloží el. kabelu bude HDPE trubka DN80
pro metropolitní síť a osm kabelových komor.
4. Jaký je rozsah „SO sadové úpravy“
Požadovaný rozsah sadových úprav:
- délkové vymezení: v úseku od okružní křižovatky Na Železné směrem do Borku na konec zastavěného
území města Rokycany (tj. k.ú. Rokycany a k.ú. Borek u Rokycan),
- šířkové vymezení: uliční čárou (tj. domy nebo oplocením pozemků)
- majetkoprávní vymezení: veřejná prostranství ve vlastnictví města Rokycany a Plzeňského kraje (ve
správě SÚS PK)
- Předmětem sadových úprav není úprava zeleného pásu podél železniční tratě na pozemcích města
Rokycany ppč. 2082/3, 2083/3, 2083/2, 2091/3, 2091/4 v k.ú. Rokycany.
V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 8.1. a to
následovně:
Čl. 8.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:
Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 10:00 hod dne 1.4.2019.
Zadavatel současně upozorňuje, že dne 20.3.2019 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace
uveřejněné na profilu zadavatele dne 5.3.2019 za znění s výše uvedenými změnami .
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