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Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel:
Název:
IČO:
Sídlo:

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

vyř.: Mgr. Markéta Pěčková
č.j.
462/22/SÚSPK-P

tel.
377 172 411
marketa.peckova@suspk.eu

email:

Veřejná zakázka:
II/230 Stříbro-dálnice D5, úsek 2
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:
133 229 178,68 Kč
Zadávací řízení:
zjednodušené podlimitní řízení
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce v extravilánu silnice II/230 v
délce 3 492 m a to rozšířením silnice na kategorii S 9,5 včetně směrové rektifikace
Předmět plnění VZ:
silničních oblouků dle PDPS a soupisu prací s názvem „II/230 Stříbro – dálnice D5,
úsek 2“.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:
dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)
P21V00000760

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy
Zadavatel obdržel

06.01.2022

žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

1

Při importu soupisu prací z Vámi zadaného formátu (Excel komplet) se nám do rozpočtového
programu (Kros 4) nenahrává výkaz výměr a proto Vás prosím o znovu zveřejnění soupisu prací, třeba
ve formátu XC4 nebo uniXML.

2

Výkresová dokumentace neupřesňuje typ betonu a stupeň vlivu prostředí. Prosíme o upřesnění.

3

Na SO 102.2 propustek pod komunikací v km 2,457 je v PD zmíněna v TZ i zakreslena na výkresu
D.2.2.3 horská vpusť na nátoku do propustku pod silnicí, ale v rozpočtu jsem žádnou položku na
horskou vpusť nenašel. Doplní jí zadavatel do rozpočtu nebo máme náklady na ní přidat do nějaké
jiné položky?

4

V TZ ani ve výkresech (příčných řezech) jsem nenašel informaci o navrženém rozměru příkopových
žlabů. Podle jediné kóty šířky dna 0,4 m bych odhadoval, že by měla stačit žlabová tvárnice šířky 590
mm tedy např. B&BC žlab 33-60. Je tomu tak? Pokud ne, může projektant doplnit požadované
rozměry?

5

Bude zadavatel požadovat odkup vybouraného asfaltu, který nebude použit zpětně na stavbě? A
pokud ano s jakou cenou?

6

U propustku SO 102.1 je ve výkresové dokumentaci TZ propustek DN 1000, Na situaci je v řezu DN
800 a na půdorysu je DN1000. V soupisu prací je propustek DN 800. Prosíme o upřesnění světlosti
trub a tím i následujících položek – pro prostupek DN 1000 budou vyšší výměry.
U propustku 102.2 je horská vpusť, která není definovaná zda bude prefabrikovaná nebo monolitická
a rozpočet ji neobsahuje. Prosíme o upřesnění a doplnění do rozpočtu.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:
ad 1 Součástí Přílohy č. 3 ZD je nyní i dokument ve formátu xml.
ad 2 Upřesňujeme typ betonové směsi použité v SO 201- Opěrná zeď, C 30/37 s třídou prostředí XC4,
XD1, XF4 a XA2.
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ad 3 V soupisu prací byla doplněna v SO 102.2 položka horská vpusť pro ocenění zhotovitelem.
ad 4 Upřesňujeme rozměr příkopových žlabů - požadujeme šířku 590 mm.
ad 5 Odkup žádného vybouraného materiálu zhotovitelem stavby zadavatel nepožaduje.
ad 6 Propustek SO 102 bude proveden troubou světlosti DN 800 dle soupisu prací, položka horská vpusť
byla doplněna do soupisu prací pro ocenění zhotovitelem.
Vzhledem k tomu, že zadavatel aktualizoval Přílohu č. 3 ZD - Soupis prací s výkazem výměr, posouvá se
tímto lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku. V důsledku změny soupisu prací s výkazem
výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl.12.1.,a to následovně:
12.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10:00 hodin dne 14. 2. 2022.
V souvislostí s úpravou Přílohy č. 3 je upravena též předpokládaná hodnota veřejné zakázky (čl. 4.1. ZD) a
výše jistoty za nabídku (čl. 11.1. ZD).
Přílohy:

ZD ve znění vysvětlení ZD č. 2
Příloha č. 3 ZD ve znění vysvětlení ZD č. 2
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