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Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE1 č. 1 doručené dne 28.2.2019
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
1) Výkresová dokumentace k objektům SO 701, 702, 703 a 704 není kompletní, chybí zejména technické
zprávy, půdorysy, řezy,....

2) Výkresová dokumentace k objektům SO 801, 802, 803 a 804 není ve staženém komprimovaném
souboru vůbec.
3) Dále bylo zjištěno, že ve výkazu výměr v části SO 702 je chybně uvedena výměra u umělého
sportovního povrchu; správně by měla být 608 m2 (viz položky výše - podkladní asfaltové vrstvy).
Je naší povinnosti je vás také upozornit, že navržený umělý polyuretanový vodopropustný sportovním
povrch není vhodný pro použití na in-line hokej a hokejbal; v 1. případě na tomto povrchu je obtížné se
pohybovat na in-line bruslích, protože vlivem zmačknutí povrhu je zde velký valivý odpor na bruslích, v
2. případě dochází při použití hokejek k velmi rychlému opotřebovávání sportovního povrchu a k
narušování jeho struktury při prudkém odpalu.

Vysvětlení
ad bod 1 a 2) V rámci veřejné zakázky je předložena projektová dokumentace zpracovaná pro vydání
rozhodnutí stavebního úřadu. Vypracování prováděcí dokumentace je součástí vypsané zakázky jak je
patrné ze smlouvy o dílo, zejména z článku I odst. 4 písm. a)….“zhotovitel na svůj náklad zajistí
vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude průběžné odsouhlasována
s objednatelem“.
Zhotovitel v rámci realizace projektové dokumentace pro provedení stavby musí respektovat svou
danou nabídkovou cenu stavebních prací a nesmí ji překročit.
ad bod 3) bude vložen opravený položkový soupis prací s opravenou výměrou
ad upozornění účastníka) – povrch hřiště byl v době vypracování projektové dokumentace konzultován
s budoucími uživateli a byl takto odsouhlasen. Nicméně na základě Vašeho podnětu byl osloven
Hokejbalový svaz a na základě této konzultace zadavatel požaduje ocenění položky č. 14 upravena v SO
701 položka č. 14 ve specifikaci na materiál takto – plastové polypropylenové dlaždice na spojovací
zámky.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 doručené dne 4.3.2019
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
Po prostudování zaslané projektové dokumentace k akci Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu,
Děčín jsme dospěli k závěru, že chybí PD a specifikace k následujícím objektům:
SO 701 HŘIŠTĚ NA HOKEJBAL A IN LINE HOKEJ VČ. OPLOCENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SO 702 VÍCEÚČELOVÉ
1

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj
dostupný na https://zakazky.mmdecin.cz, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace
a je zde přístupná zadávací dokumentace
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HŘIŠTĚ VČ. OPLOCENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, SO 703 CELOBETONOVÝ SKATEPARK, SO 704 PRVKY DROBNÉ
ARCHITEKTURY (HERNÍ A POSILOVACÍ PRVKY, VEŘEJNÝ PŘÍSTŘEŠEK, STOLNÍ TENIS,TRIBUNY) – z toho
objektu konkrétně stolní tenis, posilovací a herní prvky – 7 ks, mobilní buňky šatnové a sanitární – 4ks
SO 801 TERENNÍ ÚPRAVY A VÝSADBY, KÁCENÍ, SO 802 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ VČ. BRÁNY, SO 803
REVITALIZACE PROTIHLUKOVÉ STĚNY VČ. BRÁNY, SO 804 DEMOLICE

Vysvětlení (viz vysvětlení u DI č. 1)
V rámci veřejné zakázky je předložena projektová dokumentace zpracovaná pro vydání rozhodnutí
stavebního úřadu. Vypracování prováděcí dokumentace je součástí vypsané zakázky jak je patrné ze
smlouvy o dílo, zejména z článku I odst. 4 písm. a)….“zhotovitel na svůj náklad zajistí vypracování
projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude průběžné odsouhlasována s objednatelem“.
Zhotovitel v rámci realizace projektové dokumentace pro provedení stavby musí respektovat svou
danou nabídkovou cenu stavebních prací a nesmí ji překročit.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci nacenění nabídky musí být počítáno zejména u SO 703
s pracností jednotlivých překážek v rámci ceny materiálu. Výčet překážek je obsažen
v technické zprávě. Přesné rozměry a umístění jednotlivých překážek bude řešit prováděcí
projektová dokumentace zpracovávaná vybraným zhotovitelem.
Cenu nebude možné navyšovat s odůvodněním náročnosti prvků vyprojektovaných
v prováděcí dokumentaci.

Děčín 5.3.2019
Ing. Věra Havlová, administrátor VZ
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