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Věc:  Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – III. 
Referent: Chadimová Anna 
 
Veřejná zakázka:   

Nadlimitní veřejná zakázka na poskytnutí služeb s názvem „Sanace staré ekologické zátěže 
v areálu společnosti  Jihostroj a.s. ve Velešíně“ (ES č. 0251/08/01  ze dne 17.09.2008) 
zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku 
VZ dne  24.10.2014, s přiděleným evidenčním číslem 497232. 
 

Zadavatel dne 08.12.2014 obdržel písemnou žádost 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 položce č. 4.3. položkového rozpočtu je požadována realizace položek vedení el. energie 
v objektu Z3 s jednotkou 1 soubor. V textové ani přílohové části projektové dokumentace 
však není uvedena ani minimální specifikace rozsahu těchto prací (délka přeložek?, nadzemní 
či podzemní vedení?, druh překládaného kabelu?, možnost využití stávajících rozvodů?, 
apod.). Ani při prohlídce lokality nebyl rozsah těchto prací upřesněn. Žádáme Vás tímto o 
přesnou specifikací prací, jejichž náklady mají být do položky č. 4.3. rozpočtu zahrnuty. 
 
Odpověď: 

Jak je zmíněno v kap. 4.2.1 projektové dokumentace, jedná se u objektu Z3 o přeložení 
rozvodného panelu. Panel bude přeložen do sousední místnosti. Přeložení kabelů v průběhu 
odtěžby bude vycházet z konkrétního rozsahu odtěžby a bude záležet na zhotoviteli, jestli 
rozvody, které zasáhnou do těžebního prostoru, přeloží nebo ponechá na místě a přizpůsobí 
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tomu způsob odtěžby. Rozsah přeložek bude nutné konzultovat s nabyvatelem v průběhu 
sanace se snahou o jejich minimalizaci. 
  
Dotaz č. 2: 

V položce č. 4.13. je požadováno statické zajištění výkopů včetně posudku statika a jednotkou 
jeden soubor. V  textové ani přílohové části projektové dokumentace však není uvedena ani 
minimální specifikace rozsahu těchto prací ani jejich lokalizace. Žádáme Vás tímto o přesnou 
specifikaci prací, jejichž náklady mají být do položky č. 4.13. rozpočtu zahrnuty. 
 
Odpověď: 

Při zpracování projektu nebyla k dispozici data o inženýrsko-geologických poměrech 
dotčených částí zájmového území a ani nebyly k dispozici technické údaje o přilehlých 
stavbách v okolí sanovaných konstrukcí (jímky, úložiště), proto je v položce zahrnut  
i posudek statika. Předpokládáme, že právě z posudku statika vyplyne způsob i rozsah 
vhodného zajištění. Je tak třeba rozsah i způsob statického zajištění zatím odhadnout podle 
zkušeností z obdobných stavebních prací. Problém se statickým zajištěním by měl být posléze 
řešen i v realizačním projektu. 
 


		2014-12-11T16:27:31+0100
	Ing. Radmila Musilová


		2014-12-12T10:35:04+0100
	Anna Chadimová




