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Dodatečná informace č. 3 – vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky
Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Druh zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky:
Klasifikace CPV – hlavní předmět:
- další předmět:

P20V00000022
Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 1. etapa
Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) ZZVZ)
Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)
Podlimitní veřejná zakázka
45454100-5 Rekonstrukce budov
45000000-7 Stavební práce

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Právní forma organizace:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO, DIČ:
Datová schránka:
Profil zadavatele:

Město Mariánské Lázně
801 – obec
Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
00254061, CZ00254061
bprbqms
https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace ze dne 25. 3. 2020.
Dotaz:
Ve výkazu výměr SO 02 - Budova A - stavební úpravy dvorní fasády je položka
Vybourání otvorů ve zdivu
základovém nebo nadzákladovém
z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel
23 K 971033641
m3 5,216
0,00
pálených na maltu vápennou nebo
vápenocementovou plochy do
4 m2, tl. do 300 mm
VV
"1NP"0,98*1,00*1,55
1,519
VV
"2NP"1,07*0,88*2,04
1,921
"3NP"2,01*0,88*1,55VV
1,776
0,98*0,88*1,12
VV
Součet
5,216
1

CS ÚRS 2019 02

V této položce jsou špatně započítány výměry, nepočítá se vůbec s rozšířením otvorů pro šikmá ostění. Položka tím
bude mít větší výměru.
Navíc je zde špatně nastavená položka. Nejedná se o vybourání otvorů ve zdi tl. do 300 mm, ale v tl. přes 900 mm,
kde je podstatně jiná cena.
Zvýšená výměra položky bude mít i vazbu na zvýšený přesun sutí.

Odpověď:
Zadavatel sděluje, že dotazovaná položka je v rozpočtu k ocenění nedopatřením uvedena chybně.
Zadavatel proto předkládá opravený rozpočet k ocenění.
Žádáme uchazeče, aby použili tento opravený rozpočet k ocenění.
Připojujeme vyjádření zpracovatele rozpočtu:
Ano, nedopatřením se v popisu položky s ozn. 971033641 (PČ 23) uvedla šířka konstrukce 300 mm namísto tl. přes
900 mm.
Výměra v položce je vypočtena na základě pohledové plochy a šířky konstrukce.
S ohledem na malé „rozevření“ ostění bylo uvažováno, že pracnost spojenou s vybouráním šikmeného ostění
zohlední účastník výběrového řízení v rámci j. ceny. Jedná se o navýšení cca 0,62 m3.
S úpravou pol. 971033641 (PČ 23) dále souvisejí položky:
997013113 (PČ 25) - Vnitrostaveništní doprava suti
997013501 (PČ 26) - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
997013509 (PČ 27) - Příplatek k odvozu suti
997013803 (PČ 28) - Poplatek za uložení na skládce

S pozdravem
Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací
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