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K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PARKOV IŠTĚ NA ULICI LA BSKÁ
____________________________________________________________________________________
Zadavatel

Brněnské komunikace a.s.

Sídlo

Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

IČO

607 33 098

Zastoupena

Ing. Luděk Borový, generální ředitel, na základě plné moci

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní
veřejné zakázce na stavební práce zadané v užším řízení dle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1:
Žádáme o objasnění položky ve VV v oddíle:
Dešťová kanalizace
33 894302162R00

Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet
vodovodních nebo kanalizačních

m3

14,74000

0,00

m3

14,74000

0,00

z betonu vodostavebního třídy V 4 - C 25/30, Beton čerstvý obyčejný;
C 25/30; prostředí: XF1; cement: CEM I; portlandský; Dmax = 22
mm; S 3
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
34 894302162R00

Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet
vodovodních nebo kanalizačních
z betonu vodostavebního třídy V 4 - C 25/30, Beton čerstvý obyčejný;
C 25/30; prostředí: XF1; cement: CEM I; portlandský; Dmax = 22
mm; S 3

Dle našeho názoru je zde položka č. 34 navíc. Případně se má jednat o položku „příplatek“ tak jako u
položky č.32.

Odpověď k dotazu č. 1
Zadavatel sděluje, že v položkovém rozpočtu v listu s názvem „SO 301 - Dešťová kanalizace“ položka
č. 34 není navíc, ani se nejedná o příplatek. Správně se jedná o dvě různé položky, kdy:
- pol. č. 33 je: Strop šachet z železobetonu C 30/37,XC2,XA - 14,74 m3
- pol. č. 34 je: Dno šachet z železobetonu C 30/37,XC2,XA - 14,74 m3
Tyto položky mají stejné číslo - 894302162R00. Při převodu do souhrnného rozpočtu dle ceníku RTS se
však položky zobrazily pod stejným názvem „Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30“.
Zadavatel dále sděluje, že upravil v soupisu prací znění položky č. 33 a 34, přičemž touto úpravou došlo
k přečíslování položky č. 33 na položku č. 43 a položky č. 34 na položku 44.
Zadavatel současně poskytuje účastníkům opravený soupis prací.
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Dotaz č. 2:
Žádost o dodatečné informace
Žádáme o objasnění položky v PD:

Ve VV jsme nedohledali položky týkající se OLK. Žádáme o doplnění VV.

Odpověď k dotazu č. 2
Zadavatel sděluje, že do soupisu prací doplnil list s názvem „SO 301.1 – Dešťová kanalizace – OLK“, kde
jsou uvedeny položky týkající se odlučovače lehkých kapalin.
Zadavatel současně poskytuje účastníkům opravený soupis prací.

Dotaz č.3
Dobrý den,
chtěl bych se dotázat, zda li budou odpovězeny naše dotazy i když jsme je zaslali po termínu.
Dále se chci zeptat jestli se bude posouvat termín odevzdání, protože na zpracování Nabídky je velmi
krátký čas.
Děkuji
Odpověď k dotazu č. 3
Zadavatel sděluje, že s ohledem na povahu položených dotazů, na zaslané dotazy poskytuje tímto
vysvětlení, jak je uvedeno výše, a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, jak je uvedeno dále.

Zadavatel současně s ohledem na změnu zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
a mění čl. IX. Výzvy k podání nabídky následovně:
Z P Ů SO B P O D Á N Í N A B Í D K Y

Lhůta pro podání nabídek:

08.08.2022 do 9:00 hod.

Digitálně podepsal
Mgr. Helena Olivová
Datum: 2022.07.26
15:44:05 +02'00'

Mgr. Helena Olivová
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Příloha:
SLEPÝ ROZPOČET - Parkoviště na ulici Labská_po vysvětlení a změně ZD č. 2
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