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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 a up esnění ze strany zadavatele
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 22.11.2013
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
Dle bodu 13 zadávací dokumentace je uchazeč povinen k návrhu smlouvy o dílo p edlo it jako p ílohu
Harmonogram s denní podrobností a dolo it do nabídky Plán organizace výstavby. Jediným kritériem pro
výběr nejvhodněj ího uchazeče je v ak pouze vý e nabídkové ceny. Nebylo by vhodněj í po adovat
zpracování harmonogramu a plánu organizace výstavby a na vybraném uchazeči? Detailní harmonogram
výstavby je i jednou z polo ek ostatních náklad . Detailní harmonogram výstavby měl být dle na eho názoru
zpracován projektantem v rámci projektové p ípravy stavby, která určitě probíhala v del ím časovém období
ne je Vámi stanovený termín pro zpracování a podání nabídky. Projektantem zpracovaný plán organizace
výstavby by pak měl být závazným podkladem pro stanovení cen Vámi po adovaných činností
specifikovaných v ostatních nákladech stavby (DIO, dopravní značení, pasportizace stávajících objekt
sledování ohro ených objekt

a

v pr běhu výstavby, poplatky za omezení provozu, zaji tění p ístupu

k nemovitostem…. Navíc p edaná zadávací dokumentace neobsahuje dostatečné podklady pro ocenění
těchto činností, chybí nap . soupis pozemk dotčených výstavbou s uvedením vlastník , koordinace stavby
s plánovanou rekonstrukcí mostu a komunikace, není k dispozici soubor doklad z projednání stavby v rámci
územního a stavebního ízení a p íslu ná povolení.
Odpověď:
Odpověď:
Zadavatel vyhovuje zájemci, p ičem harmonogram s denní podrobností a plán organizace výstavby bude
p edkládat vítězný uchazeč a p ed podpisem smlouvy o dílo. Uchazeči tedy nemusí do své nabídky tyto
dva dokumenty p edkládat!
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Zadavatel současně zájemc m zasílá stavební povolení a hydrogeologický pr zkum. Tento je ke sta ení na
profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48172928 .
Dodavatel provede fotodokumentaci v ech objekt p ed a po ukončení výstavby ( domy, oplocení, vjezd na
pozemky, stávající komunikace a chodníky… podél v ech tras výstavby. Dále provede fotodokumentaci a
zamě ení hladin ve studních podél v ech tras výstavby.
DIO + Dopravní značení + zaji tění p ístupu k nemovitostem: V komunikaci SUS a v místních komunikacích
bude dopravní značení provedeno dle p ilo ených schémat. Tato jsou ke sta ení na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48172928
Pro komunikaci SUS schéma B/6 a pro místní komunikace B/2,C10/b, B15.
Provádění pokládky v místních ulicích p edpokládáme pokládku po jednotlivých troubách s okam itým
zásypem výkopu. Na konci pracovní doby bude ponechán výkopu pouze v místě hrdla. Do jednotlivých
nemovitostí bude zachován minimálně vstup pro pě í. Nutné jámy v místě hrdla po skončení práce budou
v ulicích, kde není mo nost objí ďky, zakryty mostkem pro p ejez vozidel.
Poplatky za omezení provozu pro místní komunikace stanovuje obec Hronov a pro komunikaci SUS
Královehradeckého kraje a dodavatel si je ocení dle postupu výstavby v SUS dle technické zprávy a v
místních komunikacích dle svého zvoleného postupu výstavby.
Sledování ohro ených objekt : jedná se o objekty ve vzdálenosti do 4 m od prováděných výkopových prací.
Zde bude provedena podrobněj í fotodokumentace objekt , prováděna pr bě ná denní fotodokumentace. V
p ípadě stávajícího statického naru ení objekt

bude provedeno podrobné zamě ení poruch za účasti

majitele objektu včetně provedení zápisu o provedeném zdokumentování p ed a po ukončení výstavby.
Soupis pozemk : P ikládáme stavební povolení, v tomto povolení jsou pozemky dotčené výstavbou.
Dodavatel si dle čísel pozemk m

e na ve ejně p ístupném katastru ově it současné vlastníky pozemk .

Rekonstrukce mostu a komunikace není prozatím definitivně potvrzena, ale p edpokládá se, e most bude
v dy pr jezdný alespo z jedné poloviny.
Dotaz č. 2
Výkaz výměr obsahuje stavební objekt SO 01.1b

Gravitační stoka A, uliční vpusti. Projektové dokumentace

v ak uliční vpusti na stoce A ne e í s odkazem v technické zprávě,
komunikace.

e jsou součástí akce výstavby
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Odpověď:
Odpověď:
Poloha vpustí je v projektu úpravy komunikace. Tuto část uchazeč do nabídky nacení, p ičem se bude
realizovat pouze v p ípadě, pokud SÚS na tuto část neobdr í p íslu nou dotaci.
Dotaz č. 3
Výkaz výměr stavebního objektu SO 01.1
u polo ky č. 37

Gravitační stoka A obsahuje dle na eho názoru chybné výměry

trativod z drená ních trubek plastových a polo ky č. 66

trubka kanalizační ebrovaná.

Odpověď:
Odpověď:
Dané polo ky mají opravdu chybné výměry. Proto zadavatel ádá uchazeče, aby u polo ky č. 37 upravili
výměru na 2 386,
386,8 m a u polo ky č. 66 na 2 kusy.
kusy Zadavatel současně

ádá uchazeče, aby s těmito

upravenými polo kami počítali p i zpracování své nabídkové ceny.
Dotaz č. 4
Ostatní náklady obsahují polo ky, které jsou obsa eny i ve výkazech výměr jednotlivých stavebních objekt .
Jde nap íklad o provedení zkou ek vodotěsnosti a kamerových prohlídek. Kde se mají tyto polo ky ocenit?
Odpověď:
Odpověď:
Uchazeči nacení tyto polo ky v ostatních nákladech stavby. V jednotlivých dílčích soupisech je oce ovat
nebudou.
Dotaz č. 5
V bodě 11.5 v části Technických kvalifikačních p edpoklad

po aduje zadavatel dolo it min. 2 stavby na

výstavbu či rekonstrukci gravitační kanalizace včetně tlakové kanalizace s min. 2 čerpacími stanicemi, ve
vý i 35 mil. Kč bez DPH

. Uzná zadavatel referenční stavbu, která obsahuje mimo gravitační a tlakovou

kanalizaci, 1x ČS na kanalizační síti a 1x ČS, která je součástí ČOV?
Odpověď:
Odpověď:
Zadavatel na základě vý e uvedeného dotazu zájemce upravuje tento po adavek stanovený v zadávací
dokumentaci, a to takto:
Zájemce proká e tento kvalifikační p edpoklad p edlo ením seznamu alespo 4 (čty … nejvýznamněj ích
stavebních zakázek obdobného charakteru tzn. z oblasti vodohospodá ské infrastruktury v minimální vý i 35
mil. Kč bez DPH za ka dou stavbu, dokončených za posledních 5 let z nich alespo :
-

min. 2 stavby na výstavbu či rekonstrukci gravitační kanalizace s min. DN 300, ve vý i min. 35 mil.
Kč bez DPH, za ka dou z nich,
min. 2 stavby na výstavbu či rekonstrukci gravitační kanalizace včetně tlakové kanalizace s min.
1 čerpací stanicí,
stanicí, ve vý i min. 35 mil. Kč bez DPH, za ka dou z nich

Seznam nejvýznamněj ích stavebních prací ve formě čestného prohlá ení bude minimálně obsahovat:
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a…
b…
c…
d…

název objednatele,
název stavby, kde byla významná stavba realizována,
celkový rozsah stavby (ve finančním vyjád ení v Kč bez DPH…,
doba a místo provádění stavebních prací.

Zájemce tento kvalifikační p edpoklad dolo í dále osvědčeními od objednatel
uvedeny v seznamu za ka dou stavbu v kopii, a to v tomto slo ení:

pro zakázky, které jsou

-

min. 2 stavby na výstavbu či rekonstrukci gravitační kanalizace s min. DN 300 ve vý i min. 35 mil.
Kč bez DPH, za ka dou z nich,

-

min. 2 stavby na výstavbu či rekonstrukci gravitační kanalizace včetně tlakové kanalizace s min.
1 čerpací stanicí,
stanicí, ve vý i min. 35 mil. Kč bez DPH, za ka dou z nich

Osvědčení je dodavatel povinen p edlo it v prosté kopii a podepsané objednatelem s uvedením
následujících údaj :
a…
b…
c…
d…
e…

název objednatele,
název stavby, kde byla významná stavba realizována,
celkový rozsah stavby (ve finančním vyjád ení v Kč…,
doba a místo provádění stavebních prací,
údaj, e byly prováděny tyto stavební práce ádně a odborně.

Dotaz č. 6
V zadávací dokumentaci k ve ejné zakázce, článek 13

Obchodní podmínky

subdodavatelé, jsou uvedeny

části díla, které nesmí být plněny prost ednictvím subdodavatel , konkrétně objekt SO 01 Gravitační stoky.
Jak má toto chápat uchazeč, který se specializuje na výstavbu in enýrských sítí, ale nedisponuje vlastním
technickým vybavením pro provádění

ivičných povrh

komunikací včetně odstra ování

ivičného krytu

frézováním, které jsou nedílnou součástí výstavby in enýrských sítí? Vět inou firem nedisponuje tímto
technickým vybavením a stejně jako na e společnost toto e í formou subdodávky. P edpokládáme, e
v rámci nediskriminačního postupu zadavatele je mo né tyto specializované stavební práce zadat
subdodavateli, ani by toto bylo poru ením p edmětného bodu 13 zadávací dokumentace.
Odpověď:
Odpověď:
Na základě vý e uvedeného rozhodl zadavatel o úpravě omezení subdodavatelského plnění, a to takto:
Zadavatel si dle § 44 odst. 6 zákona vyhrazuje po adavek,
ve ejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Věcně
subdodavatelem, jsou:
jsou:
-

e určitá věcně vymezená část
část plnění p edmětu
vymezená část zakázky, která smí být plněna

komunikace,
SO 02 čerpací stanice ČS 1,
SO O5 čerpací stanice ČS 2,
Ostatní a vedlej í rozpočtové náklady stavby

Ostatní části zakázky musí být plněny uchazečem samostatně.
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Zadavatel současně upravil smlouvu o dílo v části subdodavatel . Tato je také k dispozici ke sta ení na
profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48172928
Zadavatel současně

ádá zájemce, aby tuto smlouvu p edlo ili do své nabídky s tímto upraveným

závazkem.

V p ípadě zájmu o dal í termín prohlídky místa plnění zadavatel ádá zájemce, aby se ozvali na e-mail:
verejnezakazky@dabona.eu.
Z vý e uvedených
uvedených d vod rozhodl zadavatel o prodlou ení lh ty na podání nabídek, a to takto:
takto
Lh ta pro podání nabídek končí dne 6.1.2014 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.
Nabídky podané po uplynutí lh ty pro podání nabídek komise nebude otevírat.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 6.1.2014 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.

