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

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 11 ze dne 9.3.2020
v souladu s ust. §§ 98 odst. 1, 2, 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 4.3.2020, 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 dodavatele v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 58:

1.) Reakce na Vysvětlení ZD č. 48, ze dne 28. 2. 2020:
Ve vysvětlení uvádíte: „Do pol. 214 bude oceněn pouze přesun „STÁV. INFOPANELu dle
výkresu č. D.1.4.4.5 v části Elektroinstalace.“
Myslíme si, že přesun stávajícího INFOPANELu řeší část 0.0 – Soupis prací – SO 000 Příprava
staveniště. Konkrétně se jedná o položky:

Proto se znova ptáme, zda můžou dodavatelé v části 7.1 – Soupis prací – Stavební a konstrukční
část – SO 701 + SO 702 ocenit položku 214 nulou. Nepředpokládáme totiž, že se jedná o
rozdílné infopanely, jejichž přesun by byl nutný cenit zvlášť.
Zároveň chceme požádat zadavatele o fotografie 3 výše uvedených položek, jelikož po
pochůzce na budoucím staveništi není možné jednoznačně určit, o jaké objekty se jedná. Na
staveništi jsme nalezli pouze tyto dva infopanely. Pokud tedy můžeme objekt na fotce 2 označit
za infopanel.
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Vysvětlení ZD č. 58:
Zadavatel trvá na tom, že položka č. 214 se týká přesunu stávajícího infopanelu v prostoru
nynějšího autobusového stanoviště do polohy dle výkresu č. D.1.4.4.5 v části Elektroinstalace.
Druhá uváděná fotografie – reklamní panel – není součástí stavby.

32 K O05
33 K O06

"EINMANNBUNKER" - PŘESUN DO NOVÉ POLOHY
+ zaklad+zemni práce+mezisklad+osazeni
Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - přesun 1 ks infopanelu.
- PŘESUN DO NOVÉ POLOHY + zaklad+zemni práce+mezisklad+osazeni

kus

1,000

kus

1,000

Položka č. 32, 33 se týká bunkru a infopanelu na této fotce:

28 K O01
29 K O02
30 K O03
31 K O04

lavička (bez základu) přesun 20m (mezisklad + znovuosazeni)
infopanel jednosloupkový přesun 20m (mezisklad + znovuosazeni)
infopanel dvousloupkový přesun 20m (mezisklad + znovuosazeni)
pametni deska (na kamenném monolitu - cca 1t - bez zakladu) (mezisklad +
znovuosazeni)

kus
kus
kus

3,000
1,000
1,000

kus

1,000

Položky 28-31 se týkají 3 ks laviček, 1 ks pamětní desky na kamenném monolitu, 1 ks
infopanelu jednosloupkového, 1 ks panelu infopanelu dvousloupkového na této fotografii:

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 59:

2.) 0.0 – Soupis prací – SO 000 Příprava staveniště:
Položka:
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Na budoucím staveništi jsme nalezli 4 koše. Předpokládáme, že položka 34 popisuje koš, který
je na této fotce:

Pokud se však položka 34 má týkat všech 4 košů (možná i dalších, kterých jsme si nevšimli),
žádáme zadavatele buďto o úpravu počtu kusů u této položky, nebo o svolení ocenit do této
položky práci na všech 4 koších.
Vysvětlení ZD č. 59:
Položka č. 34 se týká pouze 1 ks odpadkového koše. Jiné odpadkové koše v prostoru stavby
budou odstraněny objednatelem.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 60:

3.) Reakce na Vysvětlení ZD č. 44, ze dne 28. 2. 2020:
Píšete, že dokumentace byla zhotovena v říjnu 2018, ale my máme k dispozici verzi
dokumentace z července 2017.

Dle této dokumentace bude chybět minimálně 10 cm, aby se tam VZT jednotka vlezla. Dle
požadavků Ecodesign 2018 byla totiž požadovaná jednotka zvětšena. Pokud existuje novější
verze dokumentace, prosíme o její poskytnutí.
Vysvětlení ZD č. 60:
Zadavatel sděluje, že platná je dokumentace ze 7/2017. Dokumentace byla zpracována v
říjnu 2018 po nabytí právní moci stavebního povolení.
Zadavatel již ve Vysvětlení ZD č. 44 odpověděl, že navržená jednotka splňuje požadavky
Ecodesign 2018 a lze ji do navrženého prostoru umístit.
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Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 61:

4.) Zhotovitel projektové dokumentace pro objekt SO 701 Objekt zázemí, jednoznačně určil
(detaily oplechování podhledu č. 1 a č. 2), že podhled bude z průmyslově lisovaných kazet.
Žádáme zadavatele a zhotovitele projektové dokumentace, aby se na uvedené detaily znovu
podívali a ještě jednou řádně prověřili navržený systém podhledu. Dle detailu se zcela jistě
jedná o kazety systému např. DEKmetal). Toto řešení je v rozporu s popisem v zadávacím
soupisu prací pol. č. 131 a popisu položky K/7, kde se jednoznačně uvádí „rovný hladký plech
z Pz s poplastováním“. Tato řešení jsou z hlediska ocenění od sebe vzdálena řádově
v milionech Kč.
Opětovně žádáme zadavatele o naprosto přesné určení, z čeho se má podhled v rámci ocenění
a realizace zhotovit. Rovněž žádáme zadavatele o úpravu detailů, případně zadávacího soupisu
prací tak, aby požadavky na podhled byly sjednoceny. Nehledě na to, že v dodatečných
vysvětleních zadávací dokumentace došlo ke změně tloušťky plechu, kdy se tato skutečnost
neprojevila v opravě popisu položky v zadávacím soupisu prací.
Vysvětlení ZD č. 61:
Zadavatel upřesňuje, že systém podhledů bude navržen dle popisu pol. č. 131 a popisu
položky K/Z. Rovněž zadavatel trvá na požadavku dle Vysvětlení ZD č. 35.

_________________________________________________________________
Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a
otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.
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