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GROUP activity consulting

V Praze 1. 3. 2016

Vážení obchodní přátelé,
Na základě dotazů uchazečů Vám zasílám dodatečné informace č. l kveřejné zakázce ve

zjednodušeném podlimitním řízení: „Velké Přílepy - Revitalizace IS - ulice Pod \Hajnicí, Příčná,
Souběžná“, které vypsala Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy, IC: 00 24 18 06.

Dotaz č. 1:
V doručených podkladech je uvedena projektová dokumentace na dešťovou, splaškovou kanalizace a
vodovod. Postrádám, ale projektovou dokumentaci na komunikace.
Byla tato dokumentace zpracována?
Dotaz č. 2:

Žádáme o dodání PD na objekt D2.1a — Oprava komunikace, 0 které není v ZD žádná
zmínka. Jedná se o TZ, přížné řezy, vzorové příčné řezy, podélný profil apod.
Dále žádáme o dodání POV.
Odpověď:
Zadavatel doplnil zadávací dokumentaci o projektovou dokumentaci o PD na komunikaci. POV bude
zaslán dodatečně. Textová část této dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele. Zadavatel
uveřejnil aktualizovanou zadávací dokumentaci — soutěžní podmínky k 1. 3. 2016 na profilu
zadavatele. Kompletní opravenou a aktuální zadávací dokumentaci Vám zasíláme (ACCON managers
& partners, pověřená osoba) v elektronické podobě na CD nosiči. Zadavatel vzhledem ktěmto
dodatečným informací rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídky do 29.3.2016, 8:25 hod,
otevírání obálek s nabídkami proběhne 29.3.2016 v 8:30.
V zadávací dokumentaci — soutěžní podmínky v bodě 4 — prokázání kvalifikačních předpokladů
uchazeče, v požadavcích na prokázání základních kvalifikačních předpokladů bylo přidáno písmeno l):

vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.
Dotaz č. 3:
V Zadávací dokumentaci, bod 3.a) je psáno, že v ceně díla a součástí dodávky jsou veškeré náklady
související se stavbou vč. poplatků. Naše otázka zní, bude si zadavatel účtovat nějaké poplatky
související s výstavbou (DIR, Zábory — místní poplatky atd.)?
Odpověď:
DIR — správní poplatek. Uzavírku místní komunikace vydává Obecní úřad — bez poplatků, pokud bude

opatření na krajské komunikaci je nutno omezení projednat s MěÚ Černošice, odbor dopravy. Při
opravě komunikací ve Vlastnictví obce se zábory neúčtují, pokud není ze strany zhotovitele požadován
jiný prostor mimo pozemky dotčené stavbou. V takových případech jsou účtovány zábory veřejného

prostranství dle platné vyhlášky obce.

Dotaz č. 4:
Chápeme správně výklad 562, odst. (3) zákona 137/2006 Sb. v platném znění, na který se Zadávací
dokumentace odkazuje a cituje ho vposledním odstavci bodu 4., a to že: Ve zjednodušeném

podlimitním řízení (v tomto řízení je VZ vyhlášena) se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje
pouze předložením čestného prohlášení, ze kterého vyplývá, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Jinými slovy, že stačí předložit jen toto jednoduché prohlášení, které
pro účely předmětného Veřejné zakázky nahradí Základní, Profesní a technické kvalifikační
předpoklady tak jak jsou doslovně uvedeny v Zadávací dokumentaci a tyto dokládat samostatně
nemusíme a tyto budou předloženy, až po vlastním výběru dodavatele, pouze vítězným uchazečem?
Odpověď:
Ano.
Dotaz č. 5:

Ze zadávací dokumentace není jednoznačně zřejmé zda rekonstrukce komunikace je součástí
výběrového řízení. Poznatelné je to pouze zvýkazu výměr a kódu CPV. Chybí však projektová

dokumentace. Pokud je rekonstrukce komunikace součástí zadání, žádáme o doplnění projektové
dokumentace.
Odpověď:
Komunikace je předmětem zakázky. Viz odpověď výše.
Dotaz č. 6:
Výkazy výměr uvažují pouze s odvozem a ekologickou likvidací výkopku (skládkováním) ve výši
výměr obsypů a lože pod potrubí. V průběhu stavby bude však nutná manipulace i s výkopkem, který
je projektovou dokumentací určen ke zpětnému zásypu. Tento výkopek nemůže zůstávat v úzkých
ulicích Příčná a Pod Hajnicí, neboť ulice jsou úzké a rekonstruují se zde až 3 inženýrské sítě najednou.
Tento výkopek se musí někam dočasně odvést a uskladnit mimo staveniště. Domníváme se, že tento

náklad chybí v předpokládané ceně zadavatele. Žádáme proto o jeho doplnění a určení místa,
podmínek a poplatků dočasné skládky v lokalitě obce — přibližně se jedná o cca 2806m3 zeminy
určené projektovou dokumentací ke zpětnému zásypu.
Odpověď:

Bezplatnou provizorní mezidoponii výkopku je možné zajistit na pozemku st.l3/3 v k.ú. Kamýk u
Velkých Přílep podél stávající stodoly, ale je nutné zachovat cestu pro pěší. Stavba bude prováděna

v etapách, místo pro mezideponii výkopku by mělo být dostačující.
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