VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)
uveřejněno prostřednictvím profilu zadavatele dne 17. 3. 2021
http://zakazky.krnov.cz
k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle § 56 a násl.
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Splašková kanalizace Ježník – III. a IV. úsek
Identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení:
zadavatel:
Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO:
002 96 139
oprávněná osoba:
Ing. Tomáš Hradil, starosta
zastupující osoba:
IČO:
kontaktní osoba:

RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
619 72 690
Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora citovaný zadavatel zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodl
vyhlásit v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na stavební práce Splašková kanalizace Ježník –
III. a IV. úsek, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací
řízení odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, které bylo následně
uveřejněno dne 8. 3. 2021 pod evidenčním číslem Z2021-008083. Zadávací dokumentaci uveřejnil zadavatel
ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele.
V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení
obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na
profilu zadavatele.
Žádost č. 1 k obsahu zadávacích podmínek:
Dotaz 1.1:
Žádáme o upřesnění typu domovní šachty, jelikož v PD je uvedena jak šachta DN 400 tak DN 425 a rozpočet
uvádí revizní šachtu z PP DN 400.
Odpověď zadavatele na dotaz:
Domovní šachty mají být v průměru DN400.
Dotaz 1.2:
Žádáme o upřesnění typu kanalizačního potrubí pro kanalizační přípojky, jelikož v PD je uvedeno potrubí
žebrované z PP a v rozpočtu se uvádí potrubí z PVC-U KG.
Odpověď zadavatele na dotaz:
Platí technická část PD, tj. potrubí přípojek má být z žebrovaného PP. Specifikace ve výkazu výměr je
uvedena chybně.
Dotaz 1.3:
Žádáme o úpravu počtu plastových revizních šachet dle PD, jelikož rozpočet počítá i s kanalizačními
přípojkami napojených do šachet řadu.
Odpověď zadavatele na dotaz:
Viz Příloha č. 1 „D.2.1.b.9_výpis_přípojek“ upravená tabulka kanalizačních přípojek – šachty mají byt
vybudované na přípojích napojených potrubí kanalizace. V případě, že je přípojka napojena do vstupní
šachty DN 1000 nebude domovní šachta realizována.
………………………………….
Jana Kobělušová
zastupující osoba zadavatele

