DODATEČNÉ INFORMACE K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZE DNE 18. 6. 2014
ZADAVATEL:
Sídlem:
Jednající:
IČ:

Město Břeclav
Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Ing. Janou Supovou, vedoucí odboru rozvoje a správy
002 83 061

Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici I/55 v Břeclavi
- zpracování projektové dokumentace
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), sděluje následující dodatečné informace k soutěžním podmínkám.
DODATEČNÉ INFORMACE č.l
• V zadání se píše že se jedná o výměnu stávajícího nevyhovujícího SSZ za moderní, což
lze chápat jako prostou rekonstrukci (1:1), ze studie ale vyplývá že bude nutné provést
současně i stavební úpravy a úpravy DZ i v širším rozsahu.
Dotazy: Má být součástí plnění i řešení stavebních úprav a úprav DZ ?
Odpověď : součástí projektu budou i stavební úpravy, pokud dojde k zásahu do silnice či
chodníku. Stejně tak, pokud z hlediska bezpečnosti bude nutné řešit úpravy DZ, pak budou
součástí projektu.
Má zadavatel prověřeno že se nepohybuje na soukromých pozemcích ?
Odpověď : ano,dotčené jsou i soukromé pozemky
Má být součástí plnění i zpracování nových dopravně inženýrských podkladů pro světelné
řízení jednotlivých uzlů (tzv. Dopravní řešení SSZ) a to včetně koordinace uzlů ?
Odpověď : ano
Dotaz: Poskytne zadavatel zhotoviteli podklady, např. digitální mapy, polohy inž. sítí, příp.
Územně plánovací informaci?
Odpověď: ano
Dotaz: Kdy bude rozhodnuto zda se zpracuje řešení pro Územní souhlas a nebo pro Územní
řízení ?
Odpověď : příslušným stavebním úřadem bylo sděleno, že pokud se zásadním způsobem
nezmění poměry v území, postačí zpracovat dokumentaci pro Územní souhlas
•

Jestliže bude nutno vyprojektovat i stavební úpravy, je potřeba mít ze strany zadavatele
garance, že tyto úpravy si nevyžádají přeložky jiných inž. sítí. Pokud zadavatel garance
neposkytne, není možno dopředu odhadnout rozsah prací ani termíny zpracování
dokumentací.

Dotaz: Je si toho zadavatel vědom a poskytne příslušné garance ?
Odpověď : ve fázi projektové přípravy nelze předem stanovit, zda si úpravy vyžádají či
nevyžádají vynucené přeložky. V každém případě je nutné s tím počítat.
•

Zpracování realizační dokumentace je úzce svázáno s konkrétním zařízením, to však bude
známo až po ukončení soutěže. Z tohoto důvodu zadavatel dle našeho názoru nemůže
požadovat dodatečné úpravy dokumentace až po výběru zhotovitele.
Dotaz: Je si toho zadavatel vědom?
Odpověď : v zadávacích podmínkách se zadavatel odkazuje na „Posouzení variant Dl
opatření - analytickou část" a tato je směrodatná pro budoucí projekt
•
V návrhu smlouvy, článek II. Předmět smlouvy se píše že výkon inž. činnosti spočívá
... zajištění a předání pravomocného stavebního povolení ... což je v naprostém rozporu se
zadáním, projektant dle zadání NEBUDE vyřizovat žádné povolení stavebního úřadu,
projektant vypracuje dokumentaci a zadavatel bude (jakožto stavebník) žádat o povolení.

Dále se píše že ... dokumentace bude splňovat podmínky územního rozhodnutí, což nelze
realizovat.
Dotaz: Žádáme o upřesnění ?
Odpověď : jak bylo v předchozím dotaze zodpovězeno, možná bude zapotřebí zpracovat
dokumentaci k Územnímu řízení (oprava - bylo myšleno k povolovacímu řízení). V případě,
že projektant zajistí kladné vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, žádost o povolení nemá
objednatel problém zajistit.
DOPLNĚNÍ TEXTU „Dokumentace bude splňovat podmínky PRO VYDÁNÍ Územního
rozhodnutí.
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