Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Veřejná zakázka: Revitalizace panelových domů v Domažlicích
Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající Ing. Miroslav Mach, starosta
Ev. č. zakázky: Z2017-001613
Dotaz č. 1
Bude poskytnuta projektové dokumentace ke všem objektům (ve výběrovém řízení dostupná pouze v pdf
formátu) v otevřeném kreslícím formátu - DWG, DGN či jiném před podpisem smlouvy s vybraných
uchazečem? Souvisí s oceněním nákladů do nabídkové ceny v rámci smluvního požadavku v č. II odst. 7 na
zhotovení DSPS ve formátu DGN a PDF v el. podobě na hmotném nosiči.
Vysvětlení dotazu č. 1:
Projektová dokumentace ke všem objektům v otevřeném kreslícím formátu bude poskytnuta účastníkovi,
jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a po podpisu smlouvy. Vypracování
dokumentace skutečného zaměření stavby je předmětem smlouvy, tudíž bude zahrnuto do nabídkové ceny.
Dotaz č. 2
Chci se zeptat, zda do ceny díla mají být skutečně zahrnuty náklady na zvláštní užívání a nájem komunikací
a veřejných ploch potřebných pro provedení díla dle čl. IV odst. 4 ? Vzhledem k rozsahu stavby nebude
částka za užívaní a nájem komunikací malá a celé dílo se tím výrazně prodraží. Položkový výkaz výměr
neobsahuje přímou položku určenou pro výši nákladů za zvláštní užívání a nájem komunikací, do jaké
položky máme tyto náklady ocenit?
Vysvětlení dotazu č. 2:
Do ceny díla budou budou zahrnuty veškeré práce v souladu s čl. IV odst. 4 smlouvy. Tyto náklady naceňte
do položky zařízení staveniště.
Dotaz č. 3
Na objektech Kunešova 502 a 503, Domažlice je v současné době na jižní fasádě osazeno zasklení 4 lodžií.
Projektová dokumentace neřeší demontáž, úpravu ani zpětnou montáž těchto konstrukcí, rovněž položkový
rozpočet nezahrnuje tyto práce. Chci se zeptat jak se bude v tomto případě při realizaci postupovat? Pokud
mají být tyto práce zahrnuty do díla prosíme o doplnění položek do položkového rozpočtu objektů.
Vysvětlení dotazu č. 3:
Naceňte dle neoceněného soupisu prací, objednatel zajistí demontáž stávajících lodžií a se zpětnou montáží
se neuvažuje.
Dotaz č. 4
V projektové dokumentaci jsou uvedeny barevné odstíny probarvených fasádních omítek v popisu (A03,
A15, A36,…) , který nedokáži spárovat s žádným v současné době platným vzorníkem výrobce. Nedokáži
tak jednoznačně identifikovat zda vybraná barevnost nemám být v ostřejších barevných odstínech
kalkulována v některém stupni příplatkového provedení. Mám uvažovat do nabídkové ceny, že barevnost
bude provedena v bezpříplatkovém provedení?
Vysvětlení dotazu č. 4:
Ano, v projektové dokumentaci nebylo počítáno s ostřejšími barvami, proto prosím oceňte barevnost bez
příplatkového provedení.
Na stavbě poté bude barevnost vybrána z aktuálního vzorníku.

Ing. Miroslav Mach, v. r.
starosta
Domažlice 31. 1. 2017

