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DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kně nou, IČ: 64826996
zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti
e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044

Odpověď na dotaz zájemce
Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Adresa č.p.: Kladská 1521, 547 01 Náchod
IČ:48172928
Zastoupený: Ing. Du an Tér, p edseda p edstavenstva a editel společnosti

V Rychnově nad Kně nou, dne 20.12.2013
Z pově ení zadavatele ve ejné zakázky Skupinový projekt Metuje, Kanalizace Hronov - Zbečník
zadané v otev eném podlimitním ízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném
znění, Oznámením o zakázce ve Věstníku ve ejných zakázek pod. ev. č. 360596, reagujeme na dotaz
zájemce:

Dotaz č. 1
V dodatečných informacích č. 2 ze dne 22.11.2013 je uvedeno, e harmonogram a POV bude zpracovávat
a

vítězný uchazeč. V zadávací dokumentaci po aduje zadavatel je tě finanční plán prostavěnosti.

P edpokládáme správně, e tento finanční časový plán bude p edkládat opět a vítězný uchazeč?
Odpověď:
Odpověď:
ANO, finanční plán také bude p edkládat a vítěz.
Dotaz č. 2
V polo kách výkazu výměr 895941111 Z ízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílc

typ UV-50

normální (nap . polo ka č.47 SO_01.1b Gravitační stoka A, uliční vpusti„ je uvedena mylně výměra. Ve
výkazu výměr jsou nasčítány jednotlivé kusy uličních vpustí, uvedená polo ka ve významu ÚRS v ak
zahrnuje montá celé vpusti.
Upozor ujeme tímto, e jednotková cena u uvedených polo ek nebude korespondovat s cenou ÚRS, ale
bude logicky výrazně ni

í.

Odpověď:
Polo ka byla upravena tak, aby odpovídala významu polo ky dle URS. Upraven počet na 77 ks. Zadavatel
současně zasílá upravený soupis prací o tuto polo ku i polo ky, je upravoval v p edchozích dodatečných
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informacích. Zadavatel proto ádá uchazeče, aby počítali s tímto upraveným soupisem prací p i oce ování a

tento byl součástí nabídky uchazeče.
Dotaz č. 3
V zadávací dokumentaci v odstavci 14.2. Zpracování nabídkové ceny dle soupisu stavebních prací, dodávek
a slu eb je uvedeno:
ocenit bez výjimek ve keré polo ky (ocenění znamená p idělení ceny ke ka dé polo ce
v soupisu stavebních prací, dodávek a slu eb, nikoliv ocenění nulou nebo
vynechání ceny u této polo
polo ky s od vodněním, e cena je zahrnuta v jiné polo ce neakceptovatelné„ a dodr et obsahovou nápl soupisu stavebních prací, dodávek a
slu eb, polo kové rozpočty jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy.
Na základě dodatečných informací č. 2 ze dne 22. 11. 2013 (dotaz č. 4„ resp. dodatečných informacích č. 5
ze dne 10. 12. 2013 (dotaz č. 3„ nelze tento po adavek uvedený v zadávací dokumentaci dodr et.
Up esní tedy zadavatel polo ky výkazu výměr, které mohou být oceněny nulou nebo vypustí zde uvedený
odstavec ze zadávací dokumentace?
Odpověď:
Zadavatel v zadávací dokumentaci dále uvádí toto:
• Pokud zadavatel na základě ádosti zájemc o ve ejnou zakázku nebo z vlastního podnětu up esní
obsah soupisu prací, dodávek a slu eb, nap . formou doplnění polo ek do soupisu prací, dodávek a
slu eb, up esněním mno ství měrných jednotek, vyloučením polo ek ze soupisu prací, dodávek a
slu eb apod., je uchazeč povinen tuto změnu, oznámenou v zákonem stanovené lh tě a zp sobem
stanoveným zákonem (§ 49 odst. 2 zákona„, zahrnout do svých polo kových rozpočt . Taková
změna se nepova uje za poru ení podmínek zadávacího ízení.
Z vý e uvedeného vyplývá,

e uchazeč m

e na základě up esnění ze strany zadavatele vyplnit

u zadavatelem definovaných polo ek 0 a nedojde tak k poru ení zadávacích podmínek. Dále viz. odpověď
na dotaz č. 5 a 8.
Dotaz č. 4
Součástí projektové dokumentace silnoproudých rozvod provozního souboru PS 01 - Čerpací stanice ČS 1
a PS 02

Čerpací stanice ČS 2 je vybudování zděného pilí ku pro umístění elektroměrového rozvaděče a

technologického rozvaděče. Výkazy výměr těchto provozních soubor v ak neobsahují polo ky, které by se
vztahovaly k výstavbě těchto pilí k . Výkazy výměr stavebních objekt SO 03

P ípojka NN k ČS 1 a SO 06

P ípojka NN k ČS 2 a vý e citovaných provozních soubor obsahují v oddíle C. Zemní práce polo ku 5 (3„
- Jáma pro zemnící desku, kompaktní pilí , zděný pilí ; zemina t .3 (včetně výkopu, záhozu, úpravy povrchu„
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v celkovém počtu 6 ks. Jedná se pouze o zemní práce pro vybudování zděného pilí ku a uzemnění?
Prosíme up esnit výkazy výměr.
Odpověď:
Polo ka obsahuje zemní práce.
Soupis prací doplněn o polo ku: Zděný pilí , k í ení s ostatními in enýrskými sítěmi a znovuobnovení
povrchu. Tyto polo ky jsou doplněny v soupisu prací a barevně odli eny. Zadavatel proto ádá uchazeče,
aby počítali s těmito polo kami pro zpracování nabídkové ceny.

Dotaz č. 5
V odpovědích na dotaz č.4 ze dne 22.11.2013 se uvádí, e uchazeči ocení polo ky provedení zkou ek
vodotěsnosti a kamerových prohlídek v ostatních nákladech stavby, v jednotlivých dílčích soupisech je
oce ovat nebudou. Prosíme specifikovat p esně polo ky, které se v jednotlivých dílčích soupisech oce ovat
nebudou.
Odpověď:
-

Zkou ky těsnosti kanalizačního potrubí - zapracováno do zaslaného soupisu ocenění 0, - Kč, bude
oceněno v "Ostatních Nákladech pol. č. 4

-

Kamerová prohlídka kanalizačního potrubí - zapracováno do zaslaného soupisu ocenění 0, - Kč,
bude oceněno v "Ostatních Nákladech pol. č. 4

-

Tlaková zkou ka vodou - zapracováno do zaslaného soupisu ocenění 0, - Kč, bude oceněno v
"Ostatních Nákladech pol. č. 4

-

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí - bude oceněná polo ka v p íslu ném objektu

-

Provedení zkou ky vodotěsnosti nádr e - zapracováno do zaslaného soupisu prací ocenění 0, Kč, bude oceněno v "Ostatních Nákladech" pol. č. 4

Dotaz č. 6
V současné době zpracováváme cenovou nabídku na vý e uvedenou akci. Vzhledem k tomu, e poskytnutý
výkaz výměr obsahuje ji značné mno ství chyb, chtěli bychom po ádat zadavatele, aby poslal nový a
opravený výkaz výměr. Vámi zaslané podklady k výpočtu poplatk

jsou pro nás patně čitelné a neradi

bychom se dopustili chyby p i p episování mno ství u jednotlivých polo ek.
Dále se domníváme, e u objektu SO01.1b

gravitační stoka A, uliční vpusti, je u polo ky č. 47 patně

uvedeno mno ství.
M

eme očekávat zaslání opraveného výkazu výměr?
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Odpověď:
ANO, zadavatel vyhovuje uchazeči a zasílá p ílohou těchto dodatečných informací upravený soupis prací se
zapracovanými polo kami. Zadavatel proto ádá uchazeče, aby počítali s tímto upraveným soupisem prací

p i oce ování a tento byl součástí nabídky uchazeče.
Dotaz č. 7
V podkladu pro zpracování nabídky "Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky" je v bodu
14.2 striktní po adavek na ocenění v ech polo ek (nikoli "nulou"„.
V odpovědích zaslaných 22.11.2013 je odpověď na dotaz č.4,

e uchazeči nebudou v jednotlivých

rozpočtech oce ovat polo ky oceněné v "Ostatních nákladech".
Chápeme dob e, e v těchto polo kách bude jednotková cena 0,- ?
Odpověď:

ANO, zadavatel zasílá nový soupis prací s doplněnými polo kami, je budou oceněny hodnotou 0- Kč.
Dotaz č. 8
Chápeme dob e, e oceníme nulou tyto polo ky ? :
-

Zkou ky těsnosti kanalizačního potrubí

-

Kamerová prohlídka kanalizačního potrubí

-

Tlaková zkou ka vodou

-

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

-

Provedení zkou ky vodotěsnosti nádr e

Odpověď:
-

Zkou ky těsnosti kanalizačního potrubí - zapracováno do zaslaného soupisu ocenění 0, - Kč, bude
oceněno v "Ostatních Nákladech pol. č. 4

-

Kamerová prohlídka kanalizačního potrubí - zapracováno do zaslaného soupisu ocenění 0, - Kč,
bude oceněno v "Ostatních Nákladech pol. č. 4

-

Tlaková zkou ka vodou - zapracováno do zaslaného soupisu ocenění 0, - Kč, bude oceněno v
"Ostatních Nákladech pol. č. 4

-

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí - bude oceněná polo ka v p íslu ném objektu

-

Provedení zkou ky vodotěsnosti nádr e - zapracováno do zaslaného soupisu prací ocenění 0, Kč, bude oceněno v "Ostatních Nákladech" pol. č. 4

Z vý e uvedených d vod rozhodl zadavatel o prodlou ení lh ty na podání nabídek, a to takto
takto:
Lh ta pro podání nabídek končí dne 14.1.2014
14.1.2014 v 9:00
9:00 hodin.
Nabídky budou p ijímány u osoby pově ené zadavatelskými činnostmi v dy v pracovních dnech od 08:00
hod do 16:00 hod. V poslední den lh ty budou nabídky p ijímány pouze do 9:00
9:00 hodin.
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Nabídky podané po uplynutí lh ty pro podání nabídek komise nebude otevírat.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 14.1.2014
14.1.2014 v 9:01
9:01 hod.,
hod. v zasedací místnosti DABONA
s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kně nou.
Zadavatel za le do Věstníku ve ejných zakázek Opravné oznámení o zakázce s opravenými termíny.

.............................................
osoba pově ená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.

