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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)
Veřejná zakázka na části dle § 35 ZZVZ

„Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd,
Lhotka“
__________________________________________________________________________________
Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,
IČ: 47674521, zastoupená MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva (dále jen
„Zadavatel“), jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace
Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, v rámci realizace projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd,
Lhotka“, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117, který je financovaný z
Operačního programu Životní prostředí, poskytuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s §
98, ZZVZ, a to na základě Žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, ze dne
20.3.2019 (dále jen „Žádost“).
Dodavatel ve své Žádosti uvádí:
„Veřejná zakázka: „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka, ev.č. VZ Z2019-005812“
Část 1. ČOV a kanalizace Čekyně
1. V rozpočtu VN02 Odbočky na splaškových stokách jsou uvedeny položky č. 65 kód 894432112R00,
č.70 kód 286971402R, č.71. kód 286971412R, č.72 kód 286971677R a č.73 kód 55241704R pro domovní
revizní šachty DN 425 a však v projektové dokumentaci na výkresu č. jsou znázorněny šachty DN 315 a
v technické zprávě rozměr šachet není uveden.
Dotaz 1: Můžete nám sdělit jaký rozměr šachet má být použit na domovních přípojkách?
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Část 2. Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - I. etapa a II. etapa
2. V rozpočtu etapy I. nejsou položky pro 2 protlaky pod silnicí II/438 ve Skokách a 1 protlak pod
potokem v Dolní Újezdě, protlaky však jsou uvedeny v technických zprávách a vyznačeny v situacích i
podélných profilech.
Dotaz 2: Znamená to, že tyto práce nejsou předmětem této zakázky nebo do rozpočtu v oddílu zemní
práce doplníte k položkám montáže a dodávky ocelových chrániček DN 400 (457) položky pro protlaky?
3. V rozpočtu etapy I. je uveden materiál pro troubu propustku ve dvou položkách, a to v rozpočtu SO
01 kanalizace č.p. 150 kód 14362530T33 Trubka ocelová bezešvá, hladká D457x14 mm a rozpočtu SO
02.1 čerpací stanice č.1 č.p. 39 kód 14362518T0 Trubka ocelová hladká bezešvá 426x6 mm.
Dotaz 3: Opravíte množství trubek v položce rozpočtu SO 01 kanalizace č.p. 150 kód 14362530T33
Trubka ocelová bezešvá, hladká D457x14 mm?
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Část 3. Hranice - doplnění splaškové kanalizace, Lhotka
4. V rozpočtech nejsou položky pro přípojku NN k ČOV.
Dotaz 4: Znamená to, že tyto práce nejsou předmětem této zakázky?
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5. Materiál trub DN 250 splaškové kanalizace je v souhrnné technické zprávě uveden PP SN 10 hladké
plnostěnné, v rozpočtu také PP SN 10 hladké, avšak v technické zprávě kanalizace je uveden materiál
PVC SN 12 třívrstvé. Materiál domovních přípojek je v souhrnné technické zprávě uveden i v technické
zprávě objektu uveden PVC SN 8, v rozpočtu PP SN10 hladké. U materiálu trub přeložky dešťové
kanalizace je v souhrnné technické zprávě i ve zprávě objektu uveden materiál PVC SN 12 hladké, ale
v rozpočtu je trubka PP.
Dotaz 5: Sdělíte nám prosím, jaký trubní materiál má být použit pro hlavní stoky, pro domovní přípojky
a pro přeložku dešťové kanalizace?“
Zadavatel k jednotlivým dotazům uchazeče uvádí:
Dotaz 1: Můžete nám sdělit jaký rozměr šachet má být použit na domovních přípojkách?
Odpověď na dotaz 1:
Pro domovní revizní šachty na kanalizačních odbočkách v Čekyni platí průměr 425 mm tak jak je
uvedeno v soupisu prací.
Dotaz 2: Znamená to, že tyto práce nejsou předmětem této zakázky nebo do rozpočtu v oddílu zemní
práce doplníte k položkám montáže a dodávky ocelových chrániček DN 400 (457) položky pro protlaky?
Odpověď na dotaz 2:
Protlaky pod komunikací + protlak pod potokem je uveden v soupise prací:
Protlak potrubí z trub ocel. do DN 600 v zemních pracích pol.č.33, a dále v montážích potrubí pol. č
144,145-montáž trouby ocelové, pol.č.147,148-nasunutí potrubní sekce do chráničky a pol.č.149,150 –
dodávka ocel. trub.
Dotaz 3: Opravíte množství trubek v položce rozpočtu SO 01 kanalizace č.p. 150 kód 14362530T33
Trubka ocelová bezešvá, hladká D457x14 mm?
Odpověď na dotaz 3:
Dodávka potrubí započtena dvakrát, ocelová trouba propustku patří do soupisu prací SO 02.01 čerpací
stanice. Proto v soupise prací SO 01.01 kanalizace u položky č.150 dodávka trouby ocelové D 457x14
mm platí výměra 35,8 m.
Dotaz 4: Znamená to, že tyto práce nejsou předmětem této zakázky?
Odpověď na dotaz 4:
Práce na přípojce NN nejsou předmětem veřejné zakázky.
Dotaz 5: Sdělíte nám prosím, jaký trubní materiál má být použit pro hlavní stoky, pro domovní přípojky
a pro přeložku dešťové kanalizace?“
Odpověď na dotaz 5:
Materiál kanalizace bude PP plnostěnné hladké homogenní potrubí bez jakýchkoliv příměsí a bez použití
granulátu z recyklátu v minimální kruhové tuhosti SN 10. Materiál kanalizačních odbočení bude PP
odpovídající požadavkům na stoky.
V souladu s ust. § 99, odst. 2 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25.4.2019. Mění
tak ustanovení čl. 13. Lhůta a místo pro podání nabídek, 2. odstavec, Zadávací dokumentace, takto:
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 25.4.2019 Hodina: 10:00

Dále mění ustanovení Oznámení o zahájení výběrového řízení/Výzvy k podání nabídky, na str. 2, takto:
Lhůta pro podání nabídek:
25.4.2019, 10:00 hod.
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Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace a jejich příloh zůstávají nezměněny.
V Praze dne 20.3.2019

………………………………..
Bc. Kateřina Danišová
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
SOFIS GRANT s.r.o.
Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 02781336, DIČ: CZ02781336
Mobil: +420 720 508 890
E-mail: danisova@sofis-grant.cz

