Věc: Zadávací řízení „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“ – dodatečné
informace
Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou
otevřeného řízení pod názvem „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“, která byla
zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 369291, zadavatel na
tyto dotazy odpovídá:
Dotaz č. 14.: doručeno poštou dne 30.1.2014 na adresu společnosti Project ISA s.r.o.
Dobrý den,
v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Odkanalizování obce Vinařice" ev.č. zakázky
369291, žádáme o dodatečné informace:
DOTAZY:
1.
Uchazeč žádá, zda zadavatel poskytne projekt DIO v závislosti na etapách provádění, popř.
zda je možné uvažovat s uzavírkami všech komunikací, resp. zda jsou známé objízdné trasy.
2.
Uchazeč žádá o zdůvodnění nulových výměr u položek č. 1 a č. 2 (SO02-PŘÍJEZD-ČOV Příjezdová a areálová komunikace)
Jedná se o níže uvedené položky:
1-1 Demolice povrchů - položka č.l - Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m
5 Komunikace a povrchy - položka č.2 - Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve
svahu do 1:5.

Odpověď na dotaz č. 14., odesláno dne 5.2.2014, 16:06 hodin.
Ad 1.
Dopravně inženýrská opatření budou navržena na základě harmonogramu výstavby vítězného
uchazeče. Návrh dopravně inženýrských opatření, zajištění jeho odsouhlasením příslušnými
orgány a vybudování odpovídajících dopravně inženýrských opatření na staveništi zajistí
zhotovitel stavby na své náklady. Náklady žadatel zahrne do své cenové nabídky.
Ad. 2.
Jedná se o sejmutí a rozprostření ornice.
V soupisu prací je uvedeno „viz. rozpočet ČOV“.
Položky jsou vyčísleny v položkách č. 2 (Sejmutí ornice) a č. 12 (Rozprostření ornice)
v soupisu prací SO01-B-Zemní práce.
Dotaz č. 15: doručeno poštou dne 30.1.2014 na adresu společnosti Project ISA s.r.o.
Dobrý den,
v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Odkanalizování obce Vinařice" ev.č.
zakázky 369291, žádáme o dodatečné informace:
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DOTAZ č.1.
V zadávací dokumentaci stavby v.čl. 4.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady je požadavek na

„certifikát pro Stavby plynárenského zařízení a propojovací práce na stávajícím zařízení v
rozsahu dle TPG 923 01"
Domnívá se uchazeč správně, že je-li držitelem níže uvedených oprávnění splňuje též
požadavek zadavatele?
OPRÁVNĚNÍ od Institutu technické inspekce vydaného ve smyslu § 6a) odst. 1 písm.c)
zákona 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění
na základě prověření odborné způsobilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových
zařízení v rozsahu
I - zařízení pro výrobu a úpravu plynů
plynové hospodářství čistíren odpadních vod medium: bioplyn
V - zařízení pro snižování tlaku
regulační stanice tlaku
medium :zemní plyn
VI - zařízení pro rozvod plynů
domovní plynovody materiál: ocel medium: zemní plyn průmyslové plynovody materiál: ocel, PE
medium: zemní plyn plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu materiál: ocel, PE medium: zemní
plyn
VII - zařízení pro spotřebu plynu spalováním
spotřebiče s výkonem pod 50 kW kotle s výkonem 50 kw a více
medium: plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
OSVĚDČENÍ, kdy Technická inspekce České Tepubliky ve smyslu § 154 a 155 zákona č. 500/2004 Sb
správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním
odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č.21/1979 SB a č.
85/1978 Sb , v platném znění vydává a ověřuje odbornou způsobilost a vydává OSVĚDČENÍ k montáži
a opravám vyhrazených plynových zařízení konkrétního zaměstnance v rozsahu
a)výroba a úprava plynů
Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv
e)
zvyšování a snižování tlaku plynů Regulační stanice plynu
f)
rozvod
plynů
Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsi NTL,STL plynovody a
přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na
zemní plyn
g)
spotřeba plynu spalováním
Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva včetně plynových kotelen
DOTAZ č.2
V dodatečných informacích ze dne 27.1.2014 je v čl. 4.1.3. Technické kvalifikační
předpoklady změněno jedno kritérium ohledně doložení realizovaných a dokončených
zakázek při výstavbě či rekonstrukci kanalizace takto:

Domníváme se správně, že stačí, když uchazeč doloží u tohoto kritéria referenci pouze na
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výstavbu či rekonstrukci kanalizace s přečerpávací stanicí odpadních vod pro 200 obyvatel?
Děkuji

Odpověď na dotaz č. 15.,odesláno dne 5.2.2014, 16:22 hodin.
Ad 1.
Oprávnění je dostatečné.
Ad. 2.
Ano. Pro tento požadavek postačí, pokud uchazeč doloží jednu stavbu, která bude obsahovat
výstavbu či rekonstrukci přečerpávací stanice odpadních vod minimálně pro 200 obyvatel.
Ve Vinařicích dne 4. 2. 2014
………………………………
Jiří Protiva - starosta
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