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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4

IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 17, 603 00 Brno
Ing.
Renatou
Číhalovou,
ředitelkou
Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
01312774
CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:
Sp. značka / č.j.
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic
SP6551/2020-523101 / SPU 253725/2020
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
stavební práce

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce ve dnech 10.07.2020
a 13.07.2020, tedy již po uplynutí zákonné lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace,
dodavatelé požádali, dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
o vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel vyhodnotil dotazy dodavatelů za oprávněné a uveřejňuje znění dotazů i odpovědí
na profilu zadavatele:
Dotaz č. 1:
Prosím o specifikaci sazenic v těchto položkách rozpočtu:
026501000 Sazenice keřových druhů, v. 50 - 80 cm, KK nebo KO kus 47,52
026502000 Sazenice stromových druhů, 51 - 80 cm K3 kus 156,84
026502001 Sazenice stromových druhů, 51 - 80 cm K3 kus 24,00
026502002 Sazenice stromových druhů, 51 - 80 cm K3 kus 36,00
Odpověď č. 1:
Sazeníce budou reálně nahrazovány dle uhynulých druhů, ale k položkám byla doplněna
poznámka jaký druh je uvažován pro nacenění srovnatelného rozpočtu. Byl opraven popis
položek 026502001.
Dotaz č. 2:
Potrubí bude uloženo na štěrkopískovém podsypu o tloušťce 0,2 m, frakce 0-20. Nad
potrubím bude proveden ŠP f. 0-22 nadsyp o tl. min 100 mm uložena trojosá monolitická
geomříž Tensar Triax TX170 (postup dle výrobce) o ploše 40 m2, vrstva ŠD f. 0-63 tl. 250
mm, vrstva ZV tl. 50 mm – 50 % štěrk f. 16-32, 50 % zemina a ukončovací vrstva ŠD tl. 30
mm f. 16-22 zaválcovaný po osetí.
Geomříž však není v rozpočtu uvedena.
Odpověď č. 2:
Geomříž doplněna do rozpočtu.
Dotaz č. 3:
Vzhledem k požadavkům na konstrukci trubních propustků a odlišnosti jednotlivých trubních
propustků v terénu žádáme o podrobné výkazy výměr trubních propustků.
Odpověď č. 3:
Do výkazu prací a dodávek SO01.1, 02.1 a 03.1 byly rozpracovány propustky.
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Dotaz č. 4:
Žádáme o poskytnutí rozborů výkopových zemin určených k odvozu do zařízení pro
nakládání s odpady, byly-li provedeny. V opačném případě žádáme o rozšíření rozpočtu
zakázky o provedení rozborů zemin. Upozorňujeme na riziko navýšení ceny realizace
zakázky v závislosti na výsledku rozborů a skutečném poplatku za uložení (terén / skládka
odpadů).
Odpověď č. 4:
Rozbory výkopových zemin nejsou k dispozici, je třeba nacenit v rámci VRN p.č. 7

Dotaz č. 5:
Na základě informace z technické zprávy, že „zemina z výkopů bude odvezena na místo
skládky v k. ú. Borotín u Boskovic dle pokynů zástupců obce, případně na řízenou skládku
např. do Boskovic …“ žádáme o upřesnění, zda a jakou část výkopku by obec měla převzít.
Po předběžném dotazu zástupcům obce nám totiž bylo sděleno, že bohužel žádnou zeminu
nepřijmou.
Odpověď č. 5:
V rozpočtu a soupise prací je nyní uvažováno uložení všech přebytečných zemin na skládku
včetně poplatku. Neplatí pro zeminy ke zpětnému užití na stavbě a ornici, která bude
rozhrnuta na okolní pozemky.
Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu (včetně
přebytečné zeminy) včetně nákladů na transport (dle uchazečem zvoleného místa uložení)
budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího
využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze
stavby, kdy komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději
při předání a převzetí stavby zadavatelem. V případě, že zhotovitel stavby bude mít
zajištěnou skládku z větší vzdálenosti, než jak je uvedeno v soupisu prací, tak položku
nacení dle skutečných nákladů na dovoz (přičemž označení položky zůstane nezměněno).
Dotaz č. 6:
Prosíme o vysvětlení nesouladu v rozpočtu. Jedná se o přesuny hmot, kdy celkové množství
materiálu, který se zabuduje neodpovídá přesunu hmot, který je výkazu výměr.
Odpověď č. 6:
Soupis prací byl opraven.
Sdělení zadavatele:
V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace byly opraveny Soupisy stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (Přílohy č. 3a a 3b zadávací dokumentace ve
formátech *xls i *xml).
Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory s názvy: 03a_16025-1 - 2020-I
Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic - cesty [zadání] - 16.7.2020 a 03b_16025-2
- 2020-I Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic - revitalizace [zadání] - 16.7.2020
Současně zadavatel upozorňuje, že dle 14.2.1 zadávací dokumentace musí být součástí
nabídky oceněný soupis stavebních prací i ve formátu unixml.
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Zadavatel mění přílohu č. 2 - návrh smlouvy o dílo. Změna spočívá v doplnění
následujícího odstavce do přílohy č. 1 smlouvy o dílo - Specifikace díla
„Likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby
Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu (včetně
přebytečné zeminy) včetně nákladů na transport (dle uchazečem zvoleného místa uložení)
budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího
využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze
stavby, kdy komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději
při předání a převzetí stavby zadavatelem.“
Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubor s názvem: 02_SoD Borotín
(podlimitní) 16.7.2020.
Zadavatel dále mění znění textu zadávací dokumentace v čl. 2 Podrobné požadavky
zadavatele na předmět veřejné zakázky, bod 2.1 Předmět plnění, písm. d) a písm. f)

V souvislosti s úpravou soupisu prací zadavatel informuje o změně předpokládané
hodnoty veřejné zakázky (čl. 2.3. Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním
řízení a čl. 2.3. Zadávací dokumentace), a to z 23 410 863 Kč bez DPH na 24 636 901 Kč
bez DPH, (slovy: dvacet čtyři milionů šest set třicet šest tisíc devět set jedna koruny
českých).
Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určuje tak hodnotu ve výši
24 636 901 Kč bez DPH jako maximální částku, kterou je účastník oprávněn nabídnout.
Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná
nabídka může být vyřazena
Dále zadavatel ve smyslu ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
(čl. 4 Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a čl. 13.2. Zadávací
dokumentace), a to z 31. 7. 2020 9:00 hod. na 3. 8. 2020 9:00 hod.
Přílohy: opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zadávací
dokumentace a návrh smlouvy o dílo, změny dle textu

V Brně dne 16.07.2020

………………………………..
Ing. Renata Číhalová
zadavatel

3

