Financováno z účelové investiční dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2013

Obec Běleč
Název veřejné zakázky
Číslo zakázky
Zadavatel, sídlo, IČ, DIČ
Zastoupený, telefon, email

391 43 Běleč 22 email info@obecbelec.cz tel. 381214530
IČ 00582506
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čj. OB/IN/2015/078
Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013
OB/VZ/2015/002
Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČ 00582506, DIČ CZ00582506
Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelec.cz

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadávané podle § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Níže zasíláme žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku „Běleč, most přes řeku
Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“.
Dotaz č. 1:
Poskytnutá projektová dokumentace obsahuje dokument E-DIO.pdf. Tento dokument popisuje nutná dopravně-inženýrská
opatření a dočasné dopravní značení. Navržené opatření však není promítnuto do rozpočtu, který je součástí zadávací
dokumentace. Doplní zadavatel do rozpočtu položky pro nutné zábrany, svislé dopravní značení, dočasné reflexní
zneplatnění stávajícího trvalého značení, popřípadě položky pro spolupráci s DI Policie ČR či údržbu dočasného
dopravního značení?
Odpověď č. 1:
Upřesňuji že položka 11 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNAČENÍ STAVBY informační tabule - se vztahuje i k osazení
dopravního značení a vyznačení DIO. Tato položka obsahuje nejen informační tabule, ale všechno přechodné značení pro
úpravu dle DIO.
Dotaz č. 2:
V zadávací dokumentaci je poskytnut projekt ve stupni zpracování DSP. V rozpočtu chybí položky pro RDS, DSPS, ML a
1.HMP. Doplní zadavatel do rozpočtu položky pro zpracování dokumentace?
Odpověď č. 2:
Projekční práce jako je zpracování dokumentace pro provedení stavby, DSPS, ML a 1.HMP je hrazena zadavatelem mimo
tuto veřejnou zakázku. Práce nebude hradit ani provádět uchazeč o zakázku.
Dotaz č. 3:
V zadávací dokumentaci je uveden předpokládaný termín stavby od 1. 10. 2015 do 30. 5. 2016. Jak bude zadavatel
postupovat v případě nepříznivých klimatických podmínek zimních měsíců (projektant uvažoval s prováděním stavebních
prací v období letních prázdnin)? Dojde v případě přerušení stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
k adekvátnímu prodloužení plnění veřejné zakázky?
Odpověď č. 3:
1. října 2015 bude vítěznému uchazeči předáno staveniště. Dodavatel dle smlouvy musí započít práce po předání
staveniště, při příznivých klimatických podmínkách lze stavbu realizovat v letošním roce. Pokud by ale zadavatel,
společně s technickým dozorem rozhodl, že klimatické podmínky nedovolují řádné provádění stavby , lze ji přerušit a
pokračovat v příštím roce (uvažují se ovšem spíše dokončovací práce). Samotná realizace v maximální délce 8. měsíců
poskytuje dostatečnou dobu na splnění zakázky.
V Bělči dne 9. září 2015

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce

