DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Název veřejné zakázky: Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni,
Zhotovitel
Zadavatel:
Univerzita Karlova v Praze
Týká se součásti:
Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo:
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
IČ:
00216208
Praha 12. června 2012
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci
vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Univerzitní medicínské centrum Lékařské
fakulty v Plzni, Zhotovitel“, zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Dotaz:
Při kontrole množství výztuže ve výkazech výměr s tabulkami výztuže
v dokumentaci statiky jsme došli k následujícímu. Ve výkazech výměr stavební
části SO 01, SO 02, SO 04 a SO 08 v oddílech 003 Svislé konstrukce a 004
Vodorovné konstrukce celkem chybí cca 99 t výztuže. Největší rozdíl je u
objektu SO 04 položky Výztuž stropů z betonářské oceli – ocel 10 505 – horní
76,15 t a Výztuž stropů z betonářské oceli – ocel 10 505 – dolní 76,15 t. Podle
tabulek výztuže by mělo být horní výztuže 144,354 t a dolní výztuže 144,458 t.
Co je správně, prosím o kontrolu?
Odpověď:
Výměry uvedené ve výkazech jsou správně, nejasnost mohla vzniknout uvedením
společné tabulky horní a spodní výztuže na výkresech. Platí VV.
Dotaz:
Žádáme o doplnění a upřesnění níže uvedených položek s části:
1) Dle dodatečných informací z 31. 5. 2012 – str.8 Dotaz : Zjednodušený
HMG
… Sumární údaje v buňkách D6, D 21 a D 39 musí být shodné s údaji
„Celkem bez DPH dle výkazu výměr“ v článku 4.1 návrhu Smlouvy o dílo,
odrážky (pomlčky) 1., 2. a 3.
… V případě přípravy staveniště (je-li příprava staveniště v řádcích 7, 22 a
4é míněna jako příklad duplicitní položky) rozdělí uchazeč celkové náklady
na přípravu staveniště dle výkazu výměr do těchto tří řádků podle
příslušnosti k jednotlivým stavbám.
… Dělení zjednodušeného harmonogramu nemusí vždy zcela korespondovat
s dělením ve výkazu výměr

Vysvětlení v odstavci 2 a 3 odporuje odstavci 1, v důsledku toho nemůže
dodržet požadavek odstavce 1. Je tedy dostačující, aby se shodovala jen
celková částka ceny díla, a ne dílčí součty objektů?
Odpověď:
Příprava staveniště musí být poměrově rozdělena mezi 3 stavby. Sumární údaje musí být
shodné s údaji ve Smlouvě o dílo."
S pozdravem

