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Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – IV.
Chadimová Anna

Veřejná zakázka
Nadlimitní na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji –
odstranění negativních dopadů hornické činnosti“, zadávaná dle zákona VZ, druhem zadávacího
řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 02.03.2015, s evidenčním
číslem VZ 404887.
Zadavatel dne 01 a 03.04.2015 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49
odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří
mají zájem na podání nabídky.
Dotaz č. 1:
V SO 12 Hřiště je v technické zprávě uvedena tloušťka umělého trávníku 3. generace tl. 20 mm.
Vzhledem k tomu, že má být umělý trávník zasypán v konečné fázi křemičitým pískem a gumovým
granulátem, je dle našich zkušeností a i dle vyjádření zástupců specialistů, zabývajících se výstavbou
hřišť s trávníky 3. generace, tato tloušťka nedostačující.
Žádáme Vás o sdělení, zda na tloušťce trváte.
Odpověď:
Tloušťka umělého trávníku III. generace bude 62 mm, s tím se mírně změnila skladba SH 02
Upravená skladba konstrukce umělého trávníku III. generace označená jako SH 02 tedy bude:

SH 02

UMĚLÝ TRÁVNÍK - 3.GENERACE
ZHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 0-4 - UTAŽENÉ
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 4/8
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 8/16
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 16/32
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 32/63
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 32/63

62mm
10mm
20mm
30mm
60mm
90mm
90mm

V příloze je upravený VV s upravenou skladbou SH 02 uveřejněný pod názvem Příloha k DI č. IV
SO_12_VV_dodatek c.2_15_04_02.xls
Dotaz č. 2:
Žádáme Vás o objasnění doby plnění veřejné zakázky. Dle SOD čl. III. Doba plnění, odst. 3.2. cituji:
„K předání řádně provedeného díla se zhotovitel zavazuje nejpozději do 7 měsíců ode dne, ve
kterém má zhotovitel začít s prováděním díla dle čl. 3.1. této smlouvy s tím, že provádění díla musí
být ukončeno do 5 měsíců ode dne, ve kterém má zhotovitel začít s prováděním díla dle čl. 3.1. této
smlouvy. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.
Dotaz:
Pokud přejímku díla zhotovitel oznámí dle SOD čl. XII. Přejímka díla, odst. 12.1 nejméněn10 dnů
před navrhovaným termínem (přejímky díla) tj. do 20.10.2015, což chápeme jako ukončení doby
realizace prací, můžeme pak tato přejímka trvat až do ukončení termínu plnění, tj. do 31.12.2015, což
je dokončení plnění (ukončení smlouvy) bez uplatnění sankcí objednatele vůči zhotoviteli, viz
Zadávací dokumentace čl. 6.1.
Odpověď:
Dílo musí být předáno do pěti měsíců ode dne, kdy zhotovitel začal s prováděním díla. Další dva
měsíce jsou určeny k vypracování závěrečné zprávy právnickou osobou v rozsahu dle čl. XII
Přejímka díla bod 12.1 smlouvy, svolání závěrečného kontrolního dne a další úkony vyplývající ze
správních rozhodnutí a povolení vymezujících podmínky provedení díla. Tento proces vyžadují
zejména Pravidla pro procesování programu revitalizace MSK.
Dotaz č. 3:
Dle z. č. 360/1992 Sb., požadujete jako jedno ze tří autorizačních osvědčení i autorizaci v oboru
"technika prostředí staveb". Žádáme Vás o upřesnění požadované specializace tohoto oboru,
neboť zahrnuje u autorizovaných inženýrů tyto specializace:
.
.
.
.
.
.

IE 00-technika prostředí staveb
IE 01-technika prostředí staveb, technická zařízení
IE 02-technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení
a u autorizovaných techniků tyto specializace:
TE 01-technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika
TE 02- technika prostředí staveb, zdravotní technika
TE 03- technika prostředí staveb, elektrická zařízení

Odpověď:
Vzhledem k předmětu zakázky, kdy je součástí stavby mimo jiné i vyhřívání hrací plochy a závlaha
hrací plochy požadujeme Pro autorizované inženýry specializace IE 01 - technika prostředí staveb,
technická zařízení nebo Pro autorizované techniky specializace TE 01 - technika prostředí staveb,
vytápění a vzduchotechniky
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