Vysvětlení zadávací dokumentace
„Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 03 ze dne 12.2.2020
v souladu s ust. §§ 98 odst. 1, 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce

„Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“
Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“)
doručené dne 7.2.2020, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání
nabídek, zadavatel město Český Těšín zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné
zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 7:

V bodě 15.1.7. zadávací dokumentace je po dodavatelích požadován doklad systému řízení
výroby a dále dokument vydaný výrobcem opravňujícím dodavatele pro jejich montáž.
V případě, že je dodavatel jak výrobcem, tak současně i dodavatelem ocelových konstrukčních
dílců, bude dostatečné prohlásit tuto skutečnost formou čestného prohlášení v nabídce?
Vysvětlení ZD č. 7:
Žadatel vyžaduje po zadavateli potvrzení informace, vyplývající z platných zákonů, kdy dle
zák. č. 455/1991 Sb. v platném znění kdy dle § 42 tohoto zákona:
(1) Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti má právo v rámci
živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat a opravovat, zůstane-li
zachována povaha živnosti.
(2) Podnikatel má dále právo:
a) nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat výrobky i jiných výrobců a
příslušenství, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v
jednotlivých případech zprostředkovávat prodej cizích výrobků a příslušenství,
b) vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostředky umožňující prodej
výrobků, které vyrábí,
c) pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců stejného druhu, jakož i
příslušenství,
d) provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků.
Ze znění zákona č. 455/1991 Sb. tak jednoznačně vyplývá, že Podnikatel provozující živnost
spočívající ve výrobní činnosti má právo v rámci živnostenského oprávnění provádět i montáž
těchto výrobků. Pro popsaný případ tedy účastník nemusí dokládat dokument vydaný
výrobcem opravňující účastníka pro montáž ocelových konstrukčních dílců. Musí však doložit
doklad (potvrzení, oprávnění, certifikát) systému řízení výroby vydaný notifikovanou osobou
pro Ocelové konstrukční dílce dle normy ČSN EN 1090-2, a to minimálně pro třídu EX C2.
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 8:

Soupis prací SO 101 až 150 - Objekty pozemní komunikace:
V soupisu prací záložka „1.1 - Soupis prací SO 101..“ chybí v oddíle 8- Trubní vedení
k položkám 44 až 49 výkresová dokumentace.
Na výkresech, kromě situace, uvedených v popisu u jednotlivých položek není kanalizace
zakreslena
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D

44

45

46

K

8

Trubní vedení

871315221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

VV

"vč. C.1.B.1ažB.4+vzorové řezy+popis TZ+ výpis množství"

VV

"měřeno CAD"

K

871355241

VV

"vč. C.1.B.1ažB.4+vzorové řezy+popis TZ+ výpis množství"

VV

"přípojky ke žlabům vč. napojení"

K

89420-UV

K

895

K

896

K
VV

14,000

kus

21,000

Napojení sedlovou odbočkou a na vpusť

kus

42,000

Šachty do výše nových povrchů - viz popis

kus

5,000

kus

15,000

"vč. C.1.B.1ažB.4+vzorové řezy+popis TZ+ výpis množství"

VV
49

m

"vč. C.1.B.1ažB.4+vzorové řezy+popis TZ+ výpis množství"

VV
48

M+D Uliční vpusť vč. poklopů. košů a všech doplňků - dle technických
požadavků - viz popis

205,000

"vč. C.1.B.1ažB.4+vzorové řezy+popis TZ+ výpis množství"

VV
47

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

m

897

Šoupata do výše nových povrchů - viz popis
"vč. C.1.B.1ažB.4+vzorové řezy+popis TZ+ výpis množství"

Žádáme zadavatele:
1. k pol. č. 44 a 45 - doplnění dokumentace o podélné profily kanalizace,
2. k pol. č. 47 - doložit přesnou specifikaci sedlových odboček dle průměrů odbočky a průměru a
materiálu stávající kanalizace,
3. k pol. č. 48 - předpokládáme, že obsahem položky je výšková úprava stávajících šachet.
Žádáme zadavatele o určení výšky úpravy vstupu u jednotlivých šachet, a zda má položka
obsahovat také dodávku nových poklopů,
4. k pol. č. 49 - z obsahu položky není jasné, o jaká šoupata se jedná. Předpokládáme, že jde o
výměnu zemních souprav u stávajících podzemních šoupátek (vodovod, plynovod),
Žádáme zadavatele o určení výšky nových zemních souprav a zda má položka obsahovat i nové
poklopy.
Vysvětlení ZD č. 8:
1. Dokumentace nebude doplněna o podélné profily přípojek od vpustí, a to z důvodu, protože
při zpracování projektové dokumentace je zadavatel nepožadoval a nebývají běžnou součástí
projektových dokumentací. Podélné profily přípojek lze dokladovat až po vybrání konkrétních
výrobků (prvky bodového a liniového odvodnění – vpusti, žlaby), které nelze v souladu
s legislativou v zadavatelské dokumentaci uvádět. Maximální hloubka výkopu lze odvodit
z podélných profilů dešťové kanalizace. Podélné profily přípojek projektant doporučuje
zpracovat v rámci dodavatelské dokumentace stavby.
2. Přesnou specifikaci sedlových odboček nelze doložit, jelikož na základě ZZVZ lze
specifikovat výrobky a dodávky v zadávací dokumentaci pouze tak, aby tato specifikace
nevedla k určení konkrétního výrobku konkrétního dodavatele. Specifikace výrobků sedlových
odboček odpovídá ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb.
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3. Přesné výškové úpravy vstupu do jednotlivých šachet projektant záměrně neuvádí, jelikož
budou odvozeny od skutečného výškového provedení zpevněných ploch a terénních úprav.
Projektant doporučuje toto zpracovat v rámci dodavatelské dokumentace stavby. Pokud by
byly hodnoty uvedeny, byly by pouze orientační a mohlo by se jednat o zavádějící údaj.
Součástí položky je i dodávka nových poklopů.
4. Jedná se o úpravy stávajících šoupat. Přesné výškové úpravy šoupat projektant záměrně
neuvádí, jelikož budou odvozeny od skutečného výškového provedení zpevněných ploch a
terénních úprav. Projektant doporučuje toto zpracovat v rámci dodavatelské dokumentace
stavby. Pokud by byly hodnoty uvedeny, byly by pouze orientační a mohlo by se jednat o
zavádějící údaj. Součástí položky je i dodávka nových poklopů.
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 9:

D.1.4.1.ZTI
Soupis prací záložka „7.2.1 - Soupis prací - Z...“ pol. č. 50 a 54
50 M Pol157

Umyvadlo diturvitové se sifonem v provedení antivandal - viz popis vybavení
veřejných toalet

kus

3,000

54 M Pol158

Umývátko diturvitové se sifonem pro invalidy v provedení antivandal - viz
popis vybavení veřejných toalet

kus

1,000

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je soubor „Vybaveni veřejných toalet.xlsx“:

umyvadlo

zdravotní
umyvadlo,
handicapovaní

64x55
cm

1

umyvadlo

Umyvadlo
závěsné/ na
desku, otvor pro
baterii, s
přepadem

60x38
cm

3

Žádáme zadavatele o kontrolu těchto položek. Dle našeho názoru nejsou umyvadla
v tabulce „Vybaveni veřejnych toalet.xlsx „ v provedení antivandal.
Vysvětlení ZD č. 9:
V souboru „Vybavení veřejných toalet.xlsx“ jsou obrázky pouze ilustrační a je doplněním
soupisu prací. Položky oceňte dle soupisu prací.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 10:
Soupis prací záložka „7.2.1 - Soupis prací - Z...“ pol. č. 71:
71 K V-14

M+D deska pod umývadla voděodolná - viz popis vybavení veřejných toalet

kus

1,000

Žádáme zadavatele o poskytnutí přesných rozměrů.
Za poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace ve výše uvedeném rozsahu všem
dodavatelům jednotně děkujeme.
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Vysvětlení ZD č. 10:
Deska pod umyvadly bude v dekoru dřeva s povrchem z vysokotlakového laminátu, odolná
proti vodě a poškrábání. Dekor dřeva bude určen autorským dozorem během realizace stavby.
Rozměry desky jsou 1900x450x48mm.

_________________________________________________________________
S ohledem na změnu / doplnění zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací
dokumentace č. 03 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání
nabídek o 2 pracovní dny.
Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.2 ZD):

4.3.2020 v 10:00 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a
otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.
Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst.
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny nebo
oznámeny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna
nebo doplněna.
Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do
VVZ dne 12.2.2020 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním řádem provozovatele
VVZ.

Jaroslava Košťálová

Jaroslava
Košťálová

Digitálně podepsal Jaroslava
Košťálová
DN: c=CZ, ou=P672208,
cn=Jaroslava Košťálová,
sn=Košťálová,
givenName=Jaroslava,
serialNumber=P672208
Datum: 2020.02.12 15:50:53 +01'00'

Ing. Libor Chlopčík
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností
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