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 18. 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:
Ve výkazu výměr UNIMEC-SO 04, B.5 Přípojka 22kV a trafostanice nejsou
vzorečky započítávající do celkové ceny VN rozvaděč technologie TS (položky
č.24-26). Bude VN rozvaděč součástí naší dodávky? Máme si vzorec sami
opravit?
Odpověď:
Položky č.24-26 upřesňují položku č.23, kde je uvedeno: „Rozvaděč R2-22kV:
skříňový rozvaděč 24kV s izolací SF6, jm. napětí 24kV, provozní napětí 22kV, jm. proud
přípojnic 630A, sestava dle výkresu B.5.03 s následujícím upřesněním:“. Z tohoto důvodu
nejsou uvedeny vzorce, neboť se jedná o upřesnění obsahu položky č.23. Vzorec není
třeba upravovat.
Dotaz:
Ve výkazu výměr BC - Infrastruktura, B.6 Přípojka 22kV a trafostanice nejsou
vzorečky započítávající do celkové ceny VN rozvaděč technologie TS (položky
č.28-30). Bude VN rozvaděč součástí naší dodávky? Máme si vzorec sami
opravit?
Odpověď:
Položky č.28-31 upřesňují položku č.27, kde je uvedeno: „Rozvaděč R1-22kV:
skříňový rozvaděč 24kV s izolací SF6, jm. napětí 24kV, provozní napětí 22kV, jm. proud
přípojnic 630A, sestava dle výkresu B.5.03 s následujícím upřesněním:“. Z tohoto důvodu
nejsou uvedeny vzorce, neboť se jedná o upřesnění obsahu položky č.27. Vzorec není
třeba upravovat.
Dotaz:
Vzhledem k výše uvedeným dotazům a vzhledem k dotazům tohoto
typu
v předešlých dodatečných informacích, žádáme o obecnou odpověď, zda
aktualizované výkazy výměr zaslané jako příloha dodat. informací ze dne 6.6.
máme považovat za závazné, a to jak ve smyslu zapracování všech předešlých
dodatečných informací, tak ve smyslu „provzorcování“? Je odpovědnost za
správnost výpočtů na straně uchazeče nebo na straně zadavatele (a tudíž je
nutno na nesrovnalosti v započítávání položek vznášet dotazy)?

Odpověď:
Předané výkazy jsou závazné. Pokud uchazeč zjistí nesrovnalost, je jeho
povinností na ní zadavatele upozornit. Pokud zadavatel aktualizuje výkaz výměr formou
dodatečných odpovědí, je uchazeč povinen předložit ve své nabídce výkaz výměr
obsahující tyto aktualizace včetně případného opraveného provzorcování.

Dotaz:
Výkaz výměr objektu SO 04 Univerzitní medicínské centrum – soubor B.4.
Horkovod – položka č. 2.2. části 1. Bezkanálový rozvod (řádek č. 36) není
vzorec pro celkovou sumu. Rozpočet objektu SO01 a SO02 Biomedicínské
centrum – soubor A.3.4. MaR – část 3. Rozvaděč MaR-vs, 3.2. přístroje, položka
č. 4 a 6 (řádek č. 232 a 234) není vzorec pro celkovou sumu. Můžeme si tyto
vzorce doplnit sami?
Odpověď:
U položky č.2.2, řádek č.36 souboru B.4.Horkovod byl doplněn vzorec (zadavatel
zasílá upravený výkaz obsahující tento vzorec. Uchazeči použijí zadavatelem zasílaný
výkaz nebo doplní vzorec do verze dříve zaslané). Položky č.4 a 6, řádky č.232 a 234
souboru A.3.4. MaR jsou předmětem dodávky výměníkové stanice, proto zde není vzorec.
Není třeba doplňovat.
Dotaz:
V rozpočtu SO 01, SO 02 – soubor A.3.8. Slaboproud - v části Rekapitulace jsou
Ostatní režijní náklady a Rozpočtová rezerva. Je nutno tyto položky oceňovat?
Odpověď:
Je na zvážení uchazeče, jakou hodnotou tuto položku ocení.
Dotaz:

Odpověď:
K záměně nedošlo. Předpokládané ceny jsou stanoveny v souladu s projektem.

Dotaz:
V technické zprávě objektu SO 04, profese A.3.8 Slaboproudá zařízení, část
Strukturovaná kabeláž je popsán požadavek na zálohování aktivních prvků SK
zdrojem UPS. Ve výkazu výměr ale žádná UPS není a UPS obsažená v části
silnoproud není podle projektu k tomuto účelu naprojektována. Aby se předešlo
dodání UPS v rámci víceprací při realizaci, měl by zadavatel zvážit doplnění UPS
do výkazu výměr a přesně popsat požadované parametry.
Odpověď:
Zadavatel se rozhodl na základě dotazu nerozšiřovat výkaz výměr a upravovat
předmět plnění. Uchazeč ocení to, co je předmětem veřejné zakázky a co obsahuje výkaz
výměr předložený zadavatelem.
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.

Příloha:
Aktualizovaný výkaz výměr
S pozdravem

