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Veřejná malého rozsahu : ,,TV Libuš - Komunikace Libuš lll, rekonstrukce komunikací

v lokalitě Na Močále"

Druh VZ podf e předmětu plněníl veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel VZ: Městská část Praha * Libuš
Libušská 35lzoo, M2 ao Praha 4 - LibuŠ

Společnost pověřená administrací VZ: ZAVos s'r.o., Františl<a Kadlece 16,

180 00 Praha B

{adavate.l.na ziákladě..v.st3novení 59 9_8_ a 99''.lák' č. 13412016 Sb.. o la'd"ávání veřeiných
zakázek vvsvětluie a doplňuie aa-dá_vapí dokumentaci na základě žádostí dodavatelů -t-aktqi

Zadavatel toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace uveřejňuje na svém profilu
zadavatele.

Dotaz dodavatele č. 1

Dobrý den, jako případný uchazeč o veřejnou zakázl<u Vás Žádám o vyjádřeníse k mým
dotazům na výběrové řízení, děkuji.

- Přesný zákres rozsahu požadovaných prací {z popisku není přesně dáno odkud l<am se

má PD zpracovávat, budou předmětem |<řižovatl<y, místa pro přecházení přes boční
u l)ce...?)

_ Dle mapy.cz a maps'gogle'com jsou v ulicích sloupy Vo, budou předmětem úprav,
když se má jednat o celkovou rekonstrukci komunikací? Ze zadánítoto nevyplývá.

- V zadáníjsou pouze uličnívpusti, co ale kanalizace? Je v dobrém staVu, pustínás do ní
správce, nebude nutná oddělená dešťová kanalizace?

- Dokumentace má být zpracována ve stupni DZS, aÍe ta následuje po dol<umentaci ke

stavebnímu povolení' Je nějaká dokumentace pro stavebnípovolení? Pokud ano, jaké
jsou podmínky stavebního povolení? Pokud ne, má být předmětem dodávky i

zajištěn í stavebn ího povolení tj. inženýrská čin nost?
- Má být předmětem zakázky návrh zeleně?
- V zadáníjsou průzkurny, o jaké přesné průzkumy se jedná? Myšleno tím, jaké budou

určltě vyžadovány a dokládány objednatelí?

odpověd'zadavateIe:
Ad,1) _ zadavateÍdop1ňuje a uveřejňuje sjtuaci stavby, předmětem zpracovánídokumentace
jsou ulice vyznačené červeně na situaci'
Ad 2) - veřejné osvětlenínení předmětem zpracovánídokumentaCe - viz. podmínka č. 10 ve
stavebním povolení, které zadavate] rovněŽ uveřejňuje na profi[u zadavatele.
Ad,3) _ splašková kanalizace není předmětem plnění * viz, podmínka č' 10 ve stavebním
povolení
Ad.4,5,6) _ na stavbu je zpracována DSP a vydáno stavební povolení v r,20L2, potřeba prací
průzkumných a podkladových vznikla v důsfedku zastaraié DSP, jedná se o např' geodetické
zaměření Jokality vč, zjištění průběhu hranic pozemků, zjištění průběhů stávajících



inženýrských sítí včetně poplatků, vytvoření mapového podkladu, kamerový průzkum

stávající dešťové kanalizace, místní šetření, výrobní výbory, aktualizace zeleně určené ke

kácení a aktualizace navrŽených vegetačních úprav'
Vybraný dodavatel služeb obdržíod zadavatele projektovou dokumentaci ve stupni DSP pro

zpracování dalšího stupně PD tj. dokumentace pro zadánístavebních prací"

Dotaz dodavatele č. 2

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o podrobnější specifikaci rozsahu prací, Jako ideální
podklad by mohlo posloužit např, koordinačnísituace'

odpověd'zadavatele:
Zadavatel odkazuje na odpovědi výše uvedené.

Příloha k uveřejnění:
- Situace stavby
- Stavební povolení čj. Ptz 34afl/2a72 oz) ze dne 19.12.2012

V Praze dne 5.4.2017

Mč Praha-Libuš
(za zadavatele)
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