Odpovědi č. 2 na dotazy účastníků
k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu
ustanovení § 27 Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Novostavba cyklostezky a oprava místní komunikace
v obci Havlovice
Dotaz č. 4
Pro potřebu vyhotovení cenové nabídky na akci Havlovice - cyklostezka Havlovice - Malá
strana, D.1.4 - Veřejné osvětlení potřebujeme určit typy následujících položek:
11 48001
12 48011

sadové svítidlo - zdroj LED 24.5W, světlený tok 2633lm,
3000°K - typ dle správce VO
ocelový sadový třístupňový bezpaticový sloup 5,8m,
133mm-89mm-60mm, žárový zinek - typ dle správce
VO

11,00 ks
11,00 ks

Odpověď:
V příloze č. 2 těchto odpovědí zasílá zadavatel parametry referenčního výrobku k sadovému
svítidlu. Správce VO používá sloupy K 6 výrobce Amako, spol. s r.o. Zadavatel umožní pro plnění
veřejné zakázky použití jakýchkoli jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Původní dodatečná informace a odpovědi na dotazy uchazečů
Dodatečná informace č. 1
Zadavatel nechal zpracovat výkaz výměr k předmětné zakázce ve formátu .xml. Zadavatel jej
tímto poskytuje účastníkům zadávacího řízení.
Dotaz č. 1
Prosíme o zaslání VV na I. část „Cyklostezka Havlovice – Malá strana“ v importovatelné
podobě, umožňující import do programů ASPE a KROS4. Jedná se o soubory „Výkaz výměrCyklostezka.xls“ a „Výkaz výměr_VPP.xls“ od p. Janáka.

Odpověď:
Výkaz výměr D.1.4.2 zadavatel bohužel nemá k dispozici v jiné, než předložené podobě. Výkaz
výměr-VPP je v zadávací dokumentaci ve formátu xls, jinou podobou tohoto výkazu bohužel
zadavatel taktéž nedisponuje.
Zadavatel proto žádá účastníky řízení, aby si vzhledem k jejich malému rozsahu, zadali tyto
dílčí výkazy výměr do svých rozpočtových programů ručně.
Dotaz č. 2
Prosíme o potvrzení, zda přeložka O2 – CETIN má být zahrnuta do celkové ceny zakázky
výstavby cyklostezky.
Odpověď:
Ano, tento výkaz výměr je součástí zakázky. Týká se přeložky O2 kabelů zasahujících do stavby
cyklostezky.
Dotaz č. 3
Žádáme o vysvětlení a právní odůvodnění bodu 10.3, který je obsažen návrhu smlouvy o dílo
pro obě výběrová řízení.
Odpověď:
V případě ustanovení bodu 10.3 závazného vzoru SoD se jedná o porušení práva třetí osoby
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Smyslem ustanovení je, aby zhotovitel
používal při zhotovování díla pouze takové produkty (zboží), o kterém má ověřené a
nepochybné informace, že u nich k porušení těchto práv nedochází.
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Příloha 1: Výkaz výměr ve formátu .xml
Příloha 2: Referenční typ sadového svítidla

