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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

k veřejné zakázce malého rozsahu 

Název zakázky Sanace opěrné zdi Farní – Žižkova 

Druh zakázky Stavební práce 

CPV 71332000-4 - Geotechnické služby 

45233260-9 - Výstavba cest pro pěší 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název zadavatele město Příbor 
Adresa zadavatele náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 

IČ zadavatele 00298328 
Oprávněné osoby zadavatele Ing. arch. Jan Malík, starosta 

URL zadavatele http://www.pribor.eu 

Profil zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298328 
Kontaktní osoba Ing. Ivo Kunčar, Odbor investic a správy majetku, MÚ Příbor 

E-mail kuncar@pribor-mesto.cz 
Telefonní kontakt +420 556 455 451, +420 732 182 691 

 

Vážení, 

zadavatel ve dnech 08.-14.01.2020 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce 

„Sanace opěrné zdi Farní – Žižkova“. 

V souladu s ustanovením čl. 5.1. výzvy k podání nabídky na tyto žádosti odpovídáme a zasíláme 
vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného znění žádosti, a to na e-mailové adresy, ze kterých 

uchazeči žádali o poskytnutí zadávací dokumentace. 

Dotaz č. 01: 

Po prostudování projektové dokumentace jsme zjistili, že rozpočet nezahrnuje položky pro ocenění 
níže uvedených stavebních prací a dodávek: 
o SO 101: 

▪ Odvodňovací žlaby ACO Drain N100 (v PD pod označením CHV 1 – CHV 9) – v rozsahu: 
dodávka + osazení do lože z betonu tř. C 20/25n XF3 

o SO 201: 
▪ Nátěry proti zemní vlhkosti NP+2xNA 
▪ Pružná vložka tl. 20 mm (dilatace v celé ploše příčného ŽB profilu opěrné zdi) 
▪ Utěsnění těsnícím asfaltovým provazcem 
▪ Zatěžovací zkoušky – tahové zkoušky kotev  

o SO 202: 
▪ Úprava hran stěn záporové zídky lištami 15/15 
▪ Nátěr proti zemní vlhkosti NP+2xNA 

o SO 305: 
▪ Zřízení ochranného potrubí na síti České telekomunikační infrastruktury 
▪ Dodávka a osazení těsnících manžet se stahovacími pásky z nerezové oceli pro uzavření 

konců všech ochranných potrubí 

Vysvětlení k dotazu č. 01: 

o SO 101: 
▪ Odvodňovací žlaby ACO Drain N100 (v PD pod označením CHV 1 – CHV 9) – v rozsahu: 

dodávka + osazení do lože z betonu tř. C 20/25n XF3 

http://www.pribor.eu/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298328
mailto:kuncar@pribor-mesto.cz
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Do aktualizovaného výkazu výměr (verze 2020-01-16), který je přílohou č. 1 tohoto 

„Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“, byl v SO-101 doplněn chybějící Díl 59 „Dlažby 

a předlažby komunikací“. 

Uchazeč místo původního výkazu výměr pro svou nabídku použije aktualizovaný 

výkaz výměr „Vykaz_vymer_sanace_zdi_VER_200116.xlsx“ 

o SO 201: 
▪ Nátěry proti zemní vlhkosti NP+2xNA 

Je součástí výkazu výměr, jak je uvedeno v popisu položky: 

 

 
▪ Pružná vložka tl. 20 mm (dilatace v celé ploše příčného ŽB profilu opěrné zdi) 

Je součástí výkazu výměr, jak je uvedeno v popisu položky: 

 

 
▪ Utěsnění těsnícím asfaltovým provazcem 

Je součástí výkazu výměr, jak je uvedeno v popisu položky: 

 

 
▪ Zatěžovací zkoušky – tahové zkoušky kotev 

Zkoušky jsou součástí provádění kotev, bez zkoušky nelze kotvu provést. Zhotovitel náklady 
na zatěžovací zkoušky zahrne do ceny kotvy. 

Popis položky č. 285375111R00 v SO-201 byl doplněn do aktualizovaného výkazu výměr. 

 

o SO 202: 
▪ Úprava hran stěn záporové zídky lištami 15/15 

Je součástí výkazu výměr, jak je uvedeno v popisu položky. 

▪ Nátěr proti zemní vlhkosti NP+2xNA 

Je součástí výkazu výměr, jak je uvedeno v popisu položky. 

 

o SO 305: 
▪ Zřízení ochranného potrubí na síti České telekomunikační infrastruktury 
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Zařazeno v položce 005211020R: 

 

 
▪ Dodávka a osazení těsnících manžet se stahovacími pásky z nerezové oceli pro uzavření 

konců všech ochranných potrubí 

Zařazeno v položce 005211020R: 

 

Dotaz č. 02: 

V zadávací dokumentaci bod 7.2.1. c) Profesní způsobilosti, požadujete předložení osvědčení 
o autorizaci pro obor „Geotechnické stavby“ a „Silniční stavby“. 

Jako odborně způsobilý dodavatel máme za to, že dle zákona č.360/1992 Sb. takové autorizace ČKAIT 
nevydává. Může dodavatel tento požadavek na kvalifikaci splnit v souladu se zákonem č.360/1992 Sb., 
§5, písm. b) a i) doložením autorizaci pro obor „Geotechnika“ a  „Dopravní stavby“? 

Vysvětlení k dotazu č. 02: 

Dodavatel splní požadavek na kvalifikaci doložením autorizace pro obory „Geotechnika“ a „Dopravní 
stavby“. 

Dotaz č. 03: 

Vzhledem ke složitosti stavebního prostoru a náročnosti stavebních prací žádáme o doplnění výkazu 
výměr o položky ručních výkopů a zvýšených nároků na ruční přesuny hmot. 

Vysvětlení k dotazu č. 03: 

Zařazeno v položce 005121 R, dostatečně popsáno rovněž v PZ kap B.8.1.n). 

Je na zhotoviteli, jaké má mechanizmy a jak je použije. 

Dotaz č. 04: 

V TZ je požadavek na povrchovou úpravu betonové konstrukce pomocí „obtisku matrice imitující 
stávající kámen“. Ve výkazu výměr chybí položka na dodávku „matrice“. 
Žádáme projektanta o specifikaci matrice a doplnění do VV. 

Vysvětlení k dotazu č. 04: 

Do aktualizovaného výkazu výměr byla do SO-202 doplněna R položka s výměrou 20 m2 a popisem. 

Položka obsahuje nákup jednorázové matrice, osazení do bednění a ošetření bednícím olejem. Matrice 
bude odpovídat vzhledu stávajících kamenných zdí. 

Dotaz č. 05: 

Jako účastník veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Sanace opěrné zdi Farní – 
Žižkova“ žádám o vysvětlení: 

- Zadávací dokumentace na str. 8 obsahuje přílohy, které nejsou v zadání na profilu zadavatele. 
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Vysvětlení k dotazu č. 05: 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, tudíž zadavatel není povinen zveřejňovat na profilu 

zadavatele kompletní zadávací dokumentaci. 

Na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/sanace-operne-zdi-farni-zizkova a na 

oficiálních webových stránkách zadavatele https://www.pribor.eu/obcan-1/verejne-zakazky/?item=173 

byla zveřejněna pouze výzva k podání nabídek, ve které je v ustanovení čl. 3.1. uvedeno: 

„Zadávací dokumentace včetně všech příloh a kompletní projektové dokumentace bude 
poskytnuta na základě e-mailové žádosti uchazeče na e-mailovou adresu kontaktní osoby 

uvedené v čl. 1. (kuncar@pribor-mesto.cz) formou hypertextového odkazu na její stažení, a to po 
celou lhůtu pro podání nabídek.“ 

Dotaz č. 06: 

1. Součástí rozpočtu není položka mýcení a kácení dřevin. Provede tyto práce objednatel před 
zahájením prací? 

2. V rozpočtu SO 201 není kalkulováno s pracemi na očištění obkladového kamene. Provede tyto 
práce objednatel? 

Vysvětlení k dotazu č. 06: 

1. Kácení dřevin není součástí prací na objektu, jak je uvedeno v Průvodní zprávě (str. 13 a 32). Ve 

výkazu výměr v SO-202 položky 9-13 zahrnují odstranění křovin. 

2. Položka na čištění obkladového kamene neexistuje. Odborně způsobilý zhotovitel si je vědom 
toho, že pokud chce kamennou zeď řádně realizovat, musí kámen opracovat a očistit. Podobné 

detaily nemusí být zdůrazňovány zvláštními položkami. 

Dotaz č. 07: 

1. Ve výkazu výměr je pouze 70 m2 pro Mo a De lešení, přitom plocha stříkaného betonu je 123 m2. 
Zároveň je třeba počítat s dvojnásobnou plochou, jednou pro stříkané betony, podruhé při 
obezdívání OZ kamenem. 

2. Ve výkazu výměr chybí ruční bourání původní kamenné zdi a očištění kamene pro následnou 
vyzdívku. 

3. V PD chybí způsob zajištění rohu – boku výkopu při napojení na původní zeď – zásek do hloubky 
až 1,8 m a kamenné zdivo vrchní část OZ je nestabilní a hrozí při odkopu zborcením. 

 

4. Pro výstavbu spodní části včetně dozdívky OZ bude nutno demntovat dřevěný domek. Ve výkazu 
výměr chybí položky. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/sanace-operne-zdi-farni-zizkova
https://www.pribor.eu/obcan-1/verejne-zakazky/?item=173
mailto:kuncar@pribor-mesto.cz
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Žádáme projektanta o kontrolu a doplnění VV. 

Vysvětlení k dotazu č. 07: 

1. Stříkaný beton nebude prováděn z lešení, ale z jednotlivých lávek výkopu, jak je uvedeno 

v postupech výstavby. Není přípustné provést výkop na plnou výšku a pak ho zastříkat. 

2. Bourání zdiva je uvedeno v SO-201 v položce 43, způsob provádění je popsán v postupech prací. 

Do popisu položky je v aktualizovaném výkazu výměr doplněn upřesňující text „ruční bourání“. 

 Čištění kamene - viz vysvětlení 06.2. výše. 

3. Způsob zajištění bude zpracován v RDS, přepokládá se zajištění stříkaným betonem. 

4. Do aktualizovaného výkazu výměr byly do SO-201 doplněny položky obsahující demolici objektu 
o OBP 15 m3 a z toho další vyplývající výměry na dopravu na skládku (do vzdálenosti 14 km), 

objem dřevní hmoty 3 m3 (tj. hmotnost 3*0,8=2,4 t), tašky (8x17=136 ks, hmotnost 1 ks 

3,5 kg), skládka (0,8 t), doprava (do 14 km). 
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V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 
zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 

28.01.2020 do 11:00 hod. 
 
Tímto se toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 stává součástí zadávací dokumentace veřejné 

zakázky „Sanace opěrné zdi Farní – Žižkova“, jejíž výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele na 
adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/sanace-operne-zdi-farni-zizkova a na oficiálních webových 

stránkách zadavatele na adrese https://www.pribor.eu/obcan-1/verejne-zakazky/?item=173 a která 

byla poskytnuta uchazečům formou hypertextového odkazu na její stažení. 
 

Zadavatel ještě jednou upozorňuje, že uchazeč místo původního výkazu výměr pro svou nabídku 
použije aktualizovaný výkaz výměr „Vykaz_vymer_sanace_zdi_VER_200116.xlsx“ 
 

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají nezměněny. 
 

 
Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

1. Aktualizovaný rozpočet - soubor „Vykaz_vymer_sanace_zdi_VER_200116.xlsx“ 

 
 

 
V Příboře dne 16.01.2020 za zadavatele 

 Ing. Ivo Kunčar 
 Odbor investic a správy majetku, MÚ Příbor 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/sanace-operne-zdi-farni-zizkova
https://www.pribor.eu/obcan-1/verejne-zakazky/?item=173

