Signature Not Verified
Ing. Bc. Andrea Vojtíšková
Důvod: Ověření oznámení
Umístění: Náchod
10.12.2013 14:38:44

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 10.12.2013
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
1/ Součástí Ostatních náklad je polo ka:
10.

Zaji tění povolení pro čerpání a vypou tění podzemní vody po dobu výstavby,
včetně úhrady poplatk za vypou tění, Zamě ení hladin ve studních

1 Kpl

Uchazeč ádá Zadavatele
Zadavatele o vyčíslení počtu zamě ovaných studní.
Odpověď:
Odpověď:
P i oce ování soupisu počítat zamě ení hladin 210 ks studní.

Dotaz č. 2
2/ Součástí Ostatních náklad je polo ka:
18.

Náklady na zábor pozemk

1 Kpl

Uchazeč se ptá, zda má Zadavatel k dispozici pozemky,
pozemky, na kterých by bylo mo né z ídit mezideponie.
V p ípadě e ano, ádáme o vyčíslení vý e jejich pronájmu.
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Odpověď:
Zadavatel nemá k dispozici ádné vhodné pozemky..
Dotaz č. 3
3/ Součástí Ostatních náklad je polo ka:
19.

Poplatky za omezení provozu, věcná b emena atd.

1 Kpl

Uchazeč ádá Zadavatele o p esné určení, jakých poplatk a věcných b emen se toto týká, a v jakém
mno ství mají být do ceny započítány.
Odpověď:
Jedná se o vztah investora se SUS. Poplatek uhradí Investor. Dodavatel nacení tuto polo ku hodnotou 0,Kč.
Dotaz č. 4
4/ Součástí Ostatních náklad je polo ka:
21.

Pronájem silničního pozemku(komunikace II.t ídy+ místní komunikace„ na 2
měsíce

1 Kpl

Uchazeč ádá Zadavatele o zp sob výpočtu této polo ky. Chápe uchazeč správně, e do této polo ky má
započítat pronájem celé SÚS komunikace (stoka A„ po dobu 60 dn najednou? Nemá ji Zadavatel
projednán s SÚS vý i pronájmu? Pokud ne, m

e uchazeč počítat s pronájmem p i vyu ití institutu

Ve ejného zájmu?
Odpověď:
Odpověď:
Zadavatel nemá projednánu vý i pronájmu. Dodavatel si projedná se SUS a městem Hronov pronájem
individuálně (včetně mo nosti vyu ití institutu ve ejného pronájmu„.

Dotaz č. 5
Součástí Zadávací dokumentace je následující ustanovení:
Zhotovitel stavby bude provádět pokládku stoky A v součinnosti s dodavatelem nové komunikace SUS.
Stoka A bude rozdělena na t i úseky po cca 800 m. Výstavba stoky A v návaznosti na výstavbu
komunikace bude : 1. úsek po 25
v délce 7 týdn , 3. úsek po

70

0.8011 v termínu od 1. dubna v délce 7 týdn , 2.úsek po 50

1.6151

2.3868 v délce 6.týdn . Jednotlivé úseky kanalizační stoky A musí být

v uvedených termínech hotovy včetně ve ejných částí domovních p ípojek.
V p íslu ném úseku kanalizace bude úplná uzávěra komunikace
Technická zpráva a výkaz výměr v ak obsahují opravu 1 jízdního pruhu této komunikace plus osazení a
propojení kanalizačních vpustí.
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Uchazeč ádá o vysvětlení součinnosti s dodavatelem nové komunikace, kdy ji má obsa enou ve výkazu
výměr.
Dále uchazeč ádá o potvrzení jeho domněnky, e v časovém termínu 7. resp. 6. týdn musí zrealizovat
pouze kanalizační stoku a domovní p ípojky, nikoliv v ak de ové vpusti a novou komunikaci.
Dále uchazeč ádá o vysvětlení, zda po ukončení prací ve vý e uvedených termínech bude moci v dy ihned
uzav ít dal í úsek, či zda bude v rámci součinnosti prací s dodavatelem nové komunikace nutná
technologická p estávka pro zhotovení této nové komunikace a de ových vpustí.
Odpověď:
Odpověď:
Uchazeč chápe správně, e v uvedeném termínu musí provést kanalizační stoku + p ípojky. Dodavatel
p edá hotový úsek a ihned m
výstavbě kanalizace s tím,

e uzav ít dal í úsek komunikace. Zhotovitel provede stavební práce na

e daný úsek opustí a nastoupí na provedení vrstev komunikace dodavatel

provádějící komunikace.
Dotaz č. 6
P edmět díla zahrnuje rekonstrukci (p elo ky„ vodovodu (P1-P6„. Ve výkazu výměr a ani v projektu není
e eno, zda bude nutno vybudovat náhradní provizorní trasy vodovodu (suchovody„.
ádáme zadavatele o vyjád ení, zda budou sluchovody pot eba
eba (jejich doplněním do výkazu výměr„, či zda
bude provizorní zásobování vodou provedeno jiným zp sobem.
Odpověď:
Odpověď:
P epokládáme náhradní zásobování, které zajistí investor na své náklady.
Dotaz č. 7
Ve výkazu výměr nejsou obsa eny ádné provizorní zásypy komunikací.
ádáme Zadavatele o zvá ení, zda je bude či nebude po adovat a o jejich p ípadné doplnění do výkazu
výměr.
Odpověď:
Odpověď:
Objem provizorního zásypu je obsa en v polo ce Zásyp jam, achet, rýh nebo kolem objekt sypaninou se
zhutněním, v komunikaci a v polo ce kamenivo tě ené zásypový materiál
Objem opětovného odstranění provizorního zásypu je obsa eno v polo ce Hloubení rýh
v hornině t ídy 1 a 2 objemu p es 5000 m3

do 2000 mm
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Dotaz č. 8
8/ Zadávací dokumentace obsahuje následující ustanovení:

Uchazeč se ptá, jaký harmonogram bude do nabídky p edkládat? Je správná jeho domněnka,

e po

Odpovědi na dotaz uchazeče č.2 ze dne 22.11.2013 postačí
postačí HMG s objektovou podrobností a měsíčním
členěním a HMG p edpokládaných finančních objem

prostavěnosti? Je nutno toto dokládat formou

sí ového grafu nebo postačí klasický ádkový harmonogram?

Odpověď:
Odpověď:
Do nabídky uchazeči nebudou p edkládat ádný harmonogram. Tato povinnost se vztahuje pouze na vítěze
a jeho součinnost p ed podpisem smlouvy o dílo. Bude postačovat denní harmonogram s objektovou
podrobností a finanční harmonogram dle jednotlivých měsíc . Bude postačovat klasický
harmonogram.

ádkový
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Dotaz č. 9
9/ Dotaz k objektu SO 01 Stoka A1 a A4:
Dle Odpovědí na dotazy uchazeče č.2 ze dne 22.11.2013

Dotaz č.1 mají být místa, kde není mo nost

objí ďky, ka dý den po skončení práce zakryta mostkem pro p ejezd vozidel. Uchazeč upozor uje
zadavatele, e toto e ení je pro stoky A1 a A4 nepou itelné, jeliko zde bude p ímo v ose komunikace
prováděn protlak pod potokem a ka dý den p eklenout startovací a cílovou jámu mostkem pro p ejezd
vozidel je nereálné. Uchazeč se ptá, s jakými vhodnými opat eními má ve vý e zmíněných místech
uva ovat, aby byla ka dý den splněna podmínka p ístupu pě ích a vozidel. Uchazeč upozor uje na
skutečnost,

e toto e ení mělo být součástí zadávací dokumentace

POV a v rámci transparentnosti

výběrového ízení by mělo být promítnuto do výkazu výměr, aby v ichni uchazeči oce ovali toté
Uchazeč tedy

e ení.

ádá Zadavatele o doplnění POV s jasným popisem po adovaných opat ení (provizorní

komunikace; zákazy vjezdu apod.„ a jejich promítnutím do výkazu výměr.

Odpověď:
Odpověď:
Po dobu provádění protlaku na stokách A1 a A4 dodavatel zajistí do ulic p ístup pouze pro pě í. Po dobu
výstavby bude prováděno na místních komunikacích dopravní značení dle schématu B/2 a B 15
Pro uzávěru v komunikaci SUS bude provedeno dle schématu B/15 + C/10b viz. p íloha těchto odpovědí.
Dotaz č. 10
Ve slepých rozpočtech jsou uvedeny ve specifikacích kanalizační ebrované trouby PP UR2 SN 10 (DN 150,
300 a 400„.
Tento druh trub je uveden i v technické zprávě a podélných ezech.
Je tento typ kanaliz. trub závazný (neměnný„ pro cenovou nabídku a následnou realizaci?
realizaci? V části 5 zadávací
dokumentace je uvedeno, e ve keré specifikované materiály je mo né zaměnit za materiály stejných nebo
obdobných vlastností. Záměnou nesmí být jejich fyzikální a stavebně technické
technické vlastnosti atd.
Je mo né p i dodr ení části 5 zadávací dokumentace a v ech technických podmínek (SN
SN 10, po adovaná
těsnost kanal. potrubí„
potrubí pou ít pro ocenění trub, uvedených ve slepých rozpočtech, jiné, osvědčené druhy
kanaliz. trub (nap . plné, t ívrstvé, s dutým ebrem, plným ebrem, hladké, aj.„?
Je mo né pou ít, p i dodr ení vý e uvedené zadávací dokumentace, pro ocenění druh

kameniva

uvedených ve slepých rozpočtech i jiné druhy (frakce„ bě ně pou ívaných zásypových a obsypových
materiál (pro VaK v ČR„.
Odpověď:
Truby navr ené v projektové dokumentaci jsou pro uchazeče a jejich nacenění závazné, a to z d vodu
porovnatelnosti nabídek s tím,

e dle vyjád ení odborník

jsou tyto truby z hlediska kvality a

ivotnosti

nejlep ím mo ným e ením. Vá návrh trub s dutým ebrem, plné, atd. není mo né akceptovat, jeliko i
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Státní font

ivotního prost edí nep ipou tí

takovouto záměnu, která je pro SF P nep ijatelná a není

pova ována za materiál stejných či obdobných vlastností. Soupis prací bude oceněn dle specifikovaných
vlastností materiál ve výkazu výměr. Typ potrubí je závazný pro cenovou nabídku i realizaci.
Pro účely zpracování nabídkové ceny se budou uchazeči ídit bezpodmínečně projektem a soupisem prací.
V rámci realizace je obecně záměna materiálu mo ná jen v p ípadě, kdy bude vypracován změnový list,
který posoudí SF P a kde bude jednoznačně změna zd vodněna a popsána. Takovýto postup je v ak
mo ný a v rámci realizace.

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

