VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Z 26. 7. 2019
Jedná se o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jako "ZZVZ")
Identifikace zadavatele
Obchodní firma/název: Město Benešov
Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
Kategorie: veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ
Smluvní zastoupení zadavatele: Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.
Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Parkovací dům Benešov
Druh veřejné zakázky: na stavební práce podle § 14 odst. 3 ZZVZ
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
Dotaz č. 1
V posledním předloženém výkazu výměr v dotazu č. 3, byla změněna mimo jiné výměra na betonové mazaniny. Žádáme o potvrzení, zda položka
,, Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem“ je doopravdy pouze 2 m3?
K

Mazanina*tl*do*240*mm*z*betonu*prostého*bez*zvýšených*nároků*na*prostředí*tř.*C*25/30

m3

1*380,51

PP

Mazanina*z*betonu*prostého*bez*zvýšených*nároků*na*prostředí*tl.*přes*120*do*240*mm*tř.*C*25/30

VV

viz*skladba*S1*a*S3

VV

"část*první*od*míst.*1.01*po*míst.*1.03b"*51*15,5*0,15

VV

"část*první*od*míst.*1.03b*po*míst.*1.03c"*24,0*17,5*0,15

VV

"část*první*od*míst.*1.03b*po*výjezd"**52,15*15,2*0,15

VV

"odečet*výtahu"*S2,45*2,83*0,15

S1,04

VV

"stěny*schodiště"*S3,3*0,15S2,93*0,15

S0,93

VV

dle*statiké*části*PD

VV

1082

1*082,00

VV

Součet

1*380,51

K

!

631311136

631319023

Příplatek*k*mazanině*tl*do*240*mm*za*přehlazení*s*poprášením*cementem

118,58
63,00
118,90

m3

2,00

1!

PP

Příplatek*k*cenám*mazanin*za*úpravu*povrchu*mazaniny*přehlazením*s*poprášením*cementem*pro*konečnou*úpravu,*mazanina*tl.*přes*120*do*
240*mm*(10*kg/m3)

VV

dno*výtahové*šachty

VV

2

K

631319205

2,00

Příplatek*k*mazaninám*za*přidání*ocelových*vláken*(drátkobeton)*pro*objemové*vyztužení*35*kg/m3

m3

1*380,51

Reakce na dotaz č. 1
Ano, je. Jedná se pouze o dno výtahové šachty na základě připomínky, že pod stěrku není nutné mazaninu přehladit.
Dotaz č. 2
Výkaz výměr stavební části obsahuje položky č. 152 a 153 pro montáž a dodávku dřevovláknité izolace tl. 140 mm. Tato izolace má dle PD sloužit
jako akustický podhled. Ve skladbách konstrukcí je ovšem uvedeno, že akustický podhled bude aplikován pouze v případě nepříznivého hlukového
měření. Není tedy jasně dáno, zda bude, či nebude tento podhled realizován. Z toho důvodu může k ocenění těchto položek každý uchazeč přistoupit
odlišným způsobem.
Žádáme o jasné zadání, zda bude tento podhled realizován, či nikoliv, případně o stanovení stejné jednotkové ceny tak, aby byla zajištěna
transparentnost soutěže.
Reakce na dotaz č. 2
Podhled bude realizován a dodavatelé jej ve výkazu výměr řádně nacení.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která tímto rozhodnutím zadavatele skončí dne 8. srpna 2019 v 09:00 hodin. Forma
a způsob podání nabídek se nemění.

V Praze dne 26. 7. 2019

v. z. JUDr. Marian Polický
zástupce administrátora
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