VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
k zadávacímu řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), na veřejnou zakázku:

„Sportovní hřiště v sídlišti Jankovice“
Identifikace zadavatele:
Město Nymburk - veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1, písm. d) zákona
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
IČ: 00239500
Zastoupen: Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou
Osoba zastupující zadavatele dle § 43 zákona v organizačních a administrativních
záležitostech zadávacího řízení: Ing. Jan Pumpr, ADVEZ, pobočka Lodžská 465/12, 181 00
Praha 8, IČ: 14460696,e-mail: vz@advez.cz, tel. +420 606 888 922.
Dle § 98 odst. 1 a 3 zákona zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto na základě
obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje vysvětlení zadávací
dokumentace č. 1.
Zadavatel prostřednictvím VZD č. 1 informoval, že dne 1.7.2021 obdržel žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace, kterou bylo možno rozdělit dle níže uvedených tří otázek. Zadavatel
má nyní k dispozici odpovědi, které jsou pod otázkami uvedeny:

Otázka č. 1:
Ve výkresech zcela chybí položky níže:
92 K MI_R2 Montáž - Multifunkční hřiště kpl 1,000
PP MUGA 14X23 LOW 1M HDPE GALVANIZED, IN-GROUND
93 K MI_R Multifunkční hřiště ks 1,000
Požaduje Zadavatel jejich realizaci? Pokud ano, prosíme o co nejbližší výkresovou dokumentaci spolu
s detailním položkovým rozpočtem. V opačném případě nelze tyto položky ocenit.

Odpověď na otázku č. 1:
Ano jejich realizace se požaduje.
Výkresová dokumentace je uvedena v příloze č. 1 této VZD č. 2 pod názvem souboru:
189 - Příloha č. 1 VZD č. 2 - SO01.22 Multifunkční hřiště
Položkový rozpočet je uveden v příloze č. 2 této VZD č. 2 pod názvem souboru:
189 - Příloha č. 2 VZD č. 2 - VV - SO01 SO02
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UPOZORNĚNÍ:
Příloha č. 2 VZD č. 2 pod názvem souboru: „189 - Příloha č. 2 VZD č. 2 - VV - SO01
SO02“ NAHRAZUJE dosavadní Přílohu č. 5 výzvy - VV k ocenění - část B.
Dodavatelé jsou povinni ocenit a v rámci své nabídky, kromě jiného, předložit tento
nový výkaz výměr. Dosavadní Příloha č. 5 výzvy s názvem souboru „189 - Příloha č. 5
výzvy - VV k ocenění - část B“ vydáním VZD č. 2 pozbývá platnosti.

Otázka č. 2:
Ve VV zcela chybí prvek E9 - PARKOUROVÁ SESTAVA. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď na otázku č. 2:
Bylo doplněno do VV – viz příloha č. 2 této VZD č. 2 pod názvem souboru:
189 - Příloha č. 2 VZD č. 2 - VV - SO01 SO02

Otázka č. 3:
Prosíme o co nejbližší materiálovou specifikaci položek níže:
89 K F-1 Sestava s veřejným ohništěm kpl 1,000
90 K F-2 Sestava s veřejným grilem/hybridem a stojanem na kola kpl 1,00
Odpověď na otázku č. 3:
Výkresová dokumentace s materiálovou specifikací je uvedena v příloze č. 3 této VZD č. 2
pod názvem souboru:
189 - Příloha č. 3 VZD č. 2 - SO01.20 Výpis betonových prvků

Dále dne 14.7.2021 zadavatel obdržel druhou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
tohoto znění:

Níže zasílám skupinu dotazů jak k projektové části, tak i k rozpočtu:
Multifunkční hřiště:




ve výkazu výměr chybí kompletní oplocení hřiště včetně branek,
zemních prací pro patky, základové patky a chráničky pro ocelové
sloupky (např. z PVC DN 250 SN4)
tím by se definovalo z jakého materiálu oplocení bude (v půdorysu je
poznámka pozinkované oplocení v. 5m, v pohledu je kombinace
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dřevěného a pozinkovaného), jakého profilu jsou ocelové stojny,
rozměry oka drátěného oplocení a zároveň tloušťky drátu - potřeba
oplocení doprojektovat
v PD je poznámka ohledně opatření proti rezonanci oplocení - co si pod
tím projektanti představují?
ve výkazu výměr chybí položka pro nalajnování čar hřiště, zároveň
není jasné pro které sporty má hřiště sloužit (fotbal, volejbal, tenis,
basketbal ...), ve výkrese rozdělení základních povrchů nejsou všechny
uvedené
ve výkazu a PD chybí sportovní vybavení pro multifunkční hřiště (např.
volejbalové sítě, fotbalové brány, koš pro basketbal atd.) včetně jejich
ukotvení (otvory pro vsunutí volejbalových sloupků, ukotvení
fotbalových branek ...)

Ostatní:











ve výkazu výměr chybí zemní práce pro výkop patek sloupů oplocení
včetně odvozu zeminy a skládkovného
ve výkazu výměr chybí základové patky pro sloupy oplocení včetně
chrániček pro sloupky (viz multifunkční hřiště)
je potřeba definovat tloušťku materiálu ocelových sloupků oplocení
ve výkrese bouracích prací je horolezecká stěna - demontáž stěny chybí
ve výkazu výměr
ve výkazu výměr chybí položka pro položení textilie geofiltex - je tam
uveden jenom materiál
v PD chybí řez a nebo pohled pro dřevěné podium - jak bude vypadat
ve výkresu řezy územím je pod betonovým oplocením podsyp ze štěrku
frakce 8-16 - chybí ve výměře ve výkazu
dopadové rohože u obou dětských hřišť - výška, barva, proč rohože
(SBR se prodává v rolích š. 1,22 m a délky 20 m
hrací prvky, které jsou uvedené ve výpisu prvku A-E - je nutné dodržet
přesné znění a rozměry (každý dodavatel dodává svoje certifikované
herní prvky, které se ale můžou v nějakých drobnostech lišit) nebo se
jedná jenom o představu toho co si investor přeje?

Odpovědi na tuto sérii otázek ze dne 14.7.2021 jsou uvedeny v příloze č. 4 této VZD č. 2
pod názvem souboru:
189 - Příloha č. 4 VZD č. 2 - odpovědi na dotazy 210714
K dotazu ohledně podia se též poskytuje příloha č. 5 této VZD č. 2 pod názvem souboru:
189 - Příloha č. 5 VZD č. 2 - SO01.23 Podium
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UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s uveřejněním odpovědí, vydáním nového VV a některých nových výkresových
částí projektové dokumentace se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do dne
2. srpna 2021, 13.30 hod.

V Praze dne 16. července 2021

Za zadavatele:

Ing. Jan
Pumpr
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Digitálně podepsal
Ing. Jan Pumpr
Datum: 2021.07.16
16:41:39 +02'00'

