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DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodatečná informace č. 2, Informace o změně a doplnění zadávací dokumentace
Veřejná zakázka:

ULICE MĚŠŤANSKÁ, HODONÍN
Veřejná zakázka v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Název:
Město Hodonín
Zastoupené:
Liborem Střechou, starostou města
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín
00284891
CZ699001303

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:
Ing. Pavel Svoboda
telefon: +420 518 316 453
email: svoboda.pavel@muhodonin.cz
Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
telefon: +420 518 316 454
email: sebestova.eliska@muhodonin.cz

Vážení dodavatelé,
v souladu s čl. 12 odst. 12.1 zadávacích podmínek (Další podmínky administrace veřejné zakázky),
Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).
Dotazy dodavatele ze dne 4. 9. 2019:
Dobrý den,
posílám dotazy k veřejné zakázce Ulice Měšťanská, Hodonín:
1. Bude vybranému dodavateli poskytnuta dokumentace DÚR v editovatelných formátech (dgn/dwg)?
2. Existují nějaké podklady kromě zaměření, které by bylo možné poskytnout? Mám na mysli zejména
inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum.
3. Byly v rámci DÚR získány souhlasy vlastníků dotčených parcel nebo je to součástí DSP?
4. Existuje diagnostika vozovky? Nebo na základě jakých podkladů bylo navržena oprava krytu?
5. Existuje výpočet návrhových dob srážky pro jednotlivé retence? Resp. proč jsou některé retence
navrženy na 40 minutovou srážku a některé na 120 minutovou?
6. Má být součástí SO 06 a 07 i obnova stávajících přípojek? A případně v jakém rozsahu?
7. V rámci SO 02 se předpokládá kácení 25 stromů, z nichž některé budou vyžadovat povolení ke
kácení. Dle vyjádření OŽP to ale není možné považovat za předem schválené a tím pádem může
dojít k ohrožení reálnosti projektu. Bylo v rámci DÚR kácení předjednáno?
Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 2 k dotazům ze dne 4. 9. 2019:
1. Dokumentace pro ÚR byla zadavateli předána mimo jiné i v editovatelných formátech – výkresy
v dwg. Pro vítěze soutěže zajistíme předání.
2. Inženýrsko-geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl PD proveden.
3. V průběhu zpracování PD proběhlo veřejné projednání s občany – jejich připomínky byly z větší části
do PD zapracovány. Inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí zabezpečovalo Město
Hodonín a má souhlasy pro vydání ÚR od majitelů pozemků.
4. Diagnostika vozovky nebyla provedena, skladba konstrukce vozovky vychází ze zkušeností se
stavbami vozovek v okolí této komunikace.
5. Objem retenčních nádrží byl počítán kalkulátorem, který mimo jiné zohledňuje i dobu trvání deště
s ohledem na návrh objemu retence.
6. Podle předběžného stanoviska VaK a.s. Hodonín by se měly měnit domovní přípojky – nebude
řešeno v rámci této PD. Náklady ponese majitel přípojky. V rámci této PD se budou projektovat pouze
přípojky uličních vpustí a odvedení dešťových vod ze střech domů, pokud tyto ústí na chodník.
Odvod pomocí odvodňovacích žlabů s krycím mřížkovým roštem do veřejné zeleně nebo do vozovky.
7. V průběhu zpracování projektu bylo kácení stromů předjednáno a schváleno i zápisem z jednání.
Pokud bude při povolovacím řízení rozhodnutím odboru životního prostředí kácení stromů
redukováno, nebude to považováno za vadu projektu.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání nabídek dle níže uvedeného.
Znění dle dodatečné informace zadávací dokumentace č. 1:
Lhůta pro podání nabídek: od 21. 08. 2019 v 16:00 do 11. 09. 2019 v 09:00 bude zpřístupněn ePoptávkový portál pro zadávání vstupních nabídek (zapečetěné kolo).
Nové znění dle dodatečné informace zadávací dokumentace č. 2:
Lhůta pro podání nabídek: od 21. 08. 2019 v 16:00 do 16. 09. 2019 v 09:00 bude zpřístupněn ePoptávkový portál pro zadávání vstupních nabídek (zapečetěné kolo).
Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.
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Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 2 byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele
a na www stránkách města Hodonín.
https://profily.proebiz.com/profile/00284891
http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044
V Hodoníně dne 9. 9. 2019
MgA. Petr Drábek
Odbor právní
Administrace veřejných zakázek
Město Hodonín
Národní třída 373/25
695 35 Hodonín
tel.:
+420 518 316 338
web:
www.hodonin.eu
e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
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