
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení 

 

„Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“ 

Zadavatel 17.03.2020 rozhodl o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7.“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele: 

https://zakazky.mesto-klatovy.cz 

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovnice 
Městského úřadu v Klatovech: 

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města 
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz 

Bc. Pavla Hilscher, pracovnice odboru rozvoje města 
tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz 

 

Lhůta pro podání nabídek:  do 06.04.2020, 10:00 h do 20.04.2020, 10:00 h 

Předpokládaná cena:   25.175.850,00 Kč bez DPH, 30.462.778,50 vč. DPH 

Termín realizace:   13.07.2020–15.11.2020  
 

 

V Klatovech 30.03.2020 

Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou dotace na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. 

https://zakazky.mesto-klatovy.cz/


  Odbor rozvoje města 
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Č.j.:  ORM/961/20/Hi      
 
Vyřizuje:  Bc. Pavla Hilscher         
Tel.:  376 347 255 
E-mail:  philscher@mukt.cz 
 
Datum:  30.03.2020 
 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle 
zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení  

„Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“ 
 
 
Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 ZZVZ:  

Znění dotazu č. 1 z 25.03.2020:  

Jako účastník zadávacího řízení Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace: 

1. Platí výkres D.1.7. a „Uložení potrubí“ i pro kameninovou kanalizaci? 

2. Může být u potrubí DN 300 použit spoj C (polyuretan) namísto spoje F (pryž) 
uvedeného ve výkazu výměr? 

3. Ve výkresech příčných řezů není řez v místě okružní křižovatky. Žádáme zadavatele  
o doplnění řezu v místě OK. 

4. Kamenné obrubníky mají být podle výkazu výměr OP2 30x20 cm, v příčných řezech je 
uveden obrubník 20x20 cm. Žádáme zadavatele o upřesnění, případně opravu výkazu 
výměr. 

5. Betonové obrubníky šířky 15 cm mají být podle výkazu výměr vysoké 30 cm,  
v příčných řezech je uveden obrubník výšky 25 cm. Žádáme zadavatele o upřesnění, 
případně opravu výkazu výměr. 

6. Mají být u okružní křižovatky použity obloukové kamenné obrubníky v prstenci  
a v rozjezdech nebo budou kladeny přímé obrubníky segmentově? Bude upřesněn výkaz 
výměr a specifikovány rádiusy obrubníků? 

7. Položka č. 77 výkazu výměr – položka č. 62 stavebního rozpočtu „Osazení přídlažby, 
kostka velká, 1 řada, lože C20/25 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek“. Je 
tím míněn prstenec okružní křižovatky? Pokud ano, v situaci je v rozporu s tímto 
uvedena kostka malá 10/12 cm. 

8. Ve výkresech příčných řezů je kreslena betonová přídlažba š. 10 cm podél betonových 
obrubníků šířky 8 cm lemujících komunikaci. Nenašli jsme ve výkazu výměr 
odpovídající položku. 

9. Prosíme o vysvětlení, jakých technologií se týká položka č. 121 Stavebního rozpočtu 
„Zaškolení obsluhy na zařízení“. 

Všem účastníkům zadávacího řízení, 
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou 
zadávací dokumentaci 
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10. Po prostudování projektové dokumentace poskytnuté zadavatelem se na zadavatele 
obracíme s dotazem, zda bude vybranému zhotoviteli poskytnuta Realizační 
dokumentace stavby nebo má uchazeč počítat s jejím zajištěním na vlastní náklady? 

Znění dotazu č. 2 z 26.03.2020:  

Prosím o doplnění: 

1. Pol. 29 založení trávníku – chybí dodávka osiva travní směsi. 
2. Pol. 75 montáž kov. atypických konstrukcí – chybí specifikace materiálu ve VV 

(zastávka BUS 1x osazení, na straně prodejny potravin nebude řešena?). 
3. Pol. 62 obsahuje přídlažba, vč. kostky středový kraj kruhové křižovatky? Chybí výpočet 

nebo obrubník kamenný oblouk (není patrné ani ve výkazu výměr ani v PD). 

Odpověď k dotazu č. 1: 

1. V případě kameninového potrubí platí vzorový výkres uložení s tím rozdílem, že 
potrubí bude uloženo do betonového lože C12/15 tl. 150 mm.  

2. Ano u potrubí DN 300 může být použit spoj C namísto spoje F.  

3. Do situace byly doplněny projektové vrstevnice a byl doplněn řez v místě okružní 
křižovatky.  

4. Budou použity obrubníky OP2 30x20 cm dle výkazu výměr. Ve výkresu vzorového 
řezu a TZ opraveno.  

5. Použity budou obrubníky výšky 30 cm dle výkazu výměr. Ve výkresu vzorového řezu  
a TZ opraveno.  

6. Toto DPS nespecifikuje, je třeba toto řešit v realizační dokumentaci dodavatele.  

7. Položka 62 je pro přídlažbu podél obrubníků a podél prstence. Upřesněno v příčných 
řezech.  

8. Je to položka 62 stavebního rozpočtu. Přídlažba je žulová, š. 15 cm, opraveno ve 
vzorových řezech.  

9. Týká se vsakovacího zařízení.  

10. Byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. Realizační 
dokumentace zajistí dodavatel.  

Odpověď k dotazu č. 2: 

1. Pol. 29 – položka je agregovaná, obsahuje jak částku za materiál, tak i za práci. Osivo je 
tedy součástí položky. 

2. Pol. 75 – uvažuje se použití stávajícího mobiliáře, tj. položkami za demontáž + montáž. 

3. Pol. 62 – bylo řešeno v rámci dotazu č. 1, byl doplněn řez ostrůvkem a vrstevnice. 
Obloukové obrubníky budou řešeny v rámci realizační dokumentace dodavatele, jsou 
vykázány pouze běžné metry obrubníků. 
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Závěr: 

Při zpracování nabídky vycházejte z doplněné Přílohy č. 1 k Výzvě pro podání nabídek  
k 30.03.2020, (změna D.1.1 Technická zpráva, D.3 Situace, D.1.3.a a D.1.3.b Příčné řezy, vše 
ostatní zůstává beze změn), která jeou k dispozici na profilu zadavatele v dokumentech 
předmětné veřejné zakázky: 

https://zakazky.mesto-klatovy.cz/ 

Dle povahy provedené úpravy zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel podle  
§ 99 odst. 2 ZZVZ   

lhůtu pro podání nabídek, a to do 20.04.2020, 10:00 h. 

 
Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace. 

S pozdravem 
 
 
Ing. Daniela Pleskotová, v.r. 
vedoucí odboru rozvoje města 
kontaktní osoba zadavatele pro VZ 
 
 
 
 
Příloha: 

Doplněná Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek, tj. Projektová dokumentace k 30.030.2020 
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