Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5
1. Specifikace zakázky a zadavatele
Číslo zakázky (pod kterým byla
uveřejněna na www.esfcr.cz)

13615

Název zakázky

Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009956

Název projektu

Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko

Název / obchodní firma
zadavatele

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko

Sídlo zadavatele

U Brány 916/2, Mohelnice 789 85

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

70626812

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat za zadavatele

Jana Kubíčková, předsedkyně Svazku

2. Dotazy a odpovědi
1 Přesné znění dotazu
1. Je vyplnění výkaz výměr součástí povinných dokumentů k odevzdání VZ ?
2. V případě, že odpověď na otázku č. 1 je ano, je nutné vyplnit položku cena za jednotku u
výměry hřbitova v dokumentu výkaz výměr? A bude uvedené rozdělení těchto cen zadavatel
hodnoti samostatně při hodnocení nabídky ?
3. Několik dotazů směřovalo k vysvětlení zadávací dokumentace pro část 3. Pasport inženýrských
sítí pro obec Mírov. Zadavatel doplnil, že délka tras inženýrských sítí činí cca 5 km.
V rámci doplnění dokumentace 4 zadavatel uvedl, že požaduje vytrasování (vypískání)
inženýrských sítí. Žádáme o výslovné sdělení, zda zadavatel požaduje vytrasovat veškeré
inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, aby uvedl které sítě mají být vytrasovány a jejich
přibližnou délku.
4. Rovněž tak několik dotazů směřovalo k vysvětlení zadávací dokumentace pro část 4 Pasport
veřejného osvětlení. V rámci doplnění dokumentace 3 zadavatel uvedl, že kilometráž napájecích
kabelů není přesně známa.
Současně s tímto v rámci doplnění dokumentace 4 uvedl, že bude požadovat vyznačení tras již
uložených napájecích kabelů na základě jejich zaměření v terénu. Z výše uvedeného tedy
vyplývá, ač to zadavatel výslovně neuvedl, že bude nutné vytrasovat zakopané napájecí kabely a
následně je geodeticky zaměřit. Vzhledem ke skutečnosti, že z těchto údajů ani z přiloženého
výkazu výměr není možno přesně stanovit nabídkovou cenu, ve které trasování bude
představovat významnou položku, žádáme zadavatele aby doplnil výkaz výměr o cenu za
vytrasování 1 m napájecích kabelů a toto zohlednil do hodnocení nabídkové ceny
Odpověď
Ad 1. ne
Ad 2. dodavatel požaduje odpověď pouze pokud by zadavatel poskytl odpověď ad 1. ano
Ad 3. Upřesnění požadavku: Požadujeme zakreslení následujících sítí: elektrická síť, plyn, vodovod,
telefonní síť, internet, každá v délce cca 5 km. Podklady budou získány od dotčených subjektů,
správců sítí a doplněny pouze geodetickým zaměřením povrchových znaků.
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Ad 4. Upřesnění požadavku: Pro zakreslení tras již uložených napájecích kabelů VO budou
podklady získány od dotčených subjektů, správců sítí. Není vyžadováno geodetické zaměření
celého vedení kabeláže VO. Geodetické zaměření je vyžadováno u prvků VO.

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V Mohelnici dne 29. 9. 2020
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