Dodatečné informace č.1 k zakázce VR0224003252
Zadavatel rozhodl poskytnout projektovou dokumentaci k zakázce všem uchazečům, kteří projevili
zájem se výběrového řízení účastnit.
Projektová dokumentace je k dispozici zdarma ke stažení
https://ftp.cah.cz/WebInterface/login.html
jméno: cnlogdata4
heslo: TWY*1230
Termín pro podání nabídek byl stanoven na 26.1.2017 9.00 hodin.
Dotaz č.1
V zadávací dokumentaci na akci "Rekonstrukce křížení RWY 12/30 s TWY F a opravy TWY G a TWY F“
je uveden termín realizace 15.3.2017 - 28.4.2017. Nemá se jednat o dokončení do 28.5.2017?
Projektovou dokumentaci jsme zatím neobdrželi, ale podle stručného popisu v zadávací dokumentaci
se domníváme se, že uvedená doba realizace do 28.4 je nereálná.
Odpověď č.1
Jedná se o překlep, kdy LP/UPL chtělo upravit termín provádění tak, aby bylo možné v rámci uzávěry
provést denní značení. Konečný termín má být 26.5.2017. V dokumentu příloha B ZD Smlouva na
profilu zadavatele byl termín upraven v bodě 2.1. Smlouvy.

Dotaz č.2
v souvislosti s přípravou nabídky na předmětnou zakázku Vám zasílám dotaz na rozpory v
publikovaných termínech realizace VZ.
V ZD je uvedena lhůta od 15.3.2017 do 28.4.2017.
V SoD v čl. 2.1: Dodavatel je povinen zahájit zhot. Díla nejpozději do 15.3.2017 a dokončit a předat
Objednateli Řádně dok. Dílo (s výj. čistopisů dok. dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 28.4.2017.
V SoD v čl. 2.3: Předání Staveniště Dodavateli proběhne nejpozději do 14.3.2017. Zpětné předání
Staveniště Objednateli proběhne nejpozději do 31.5.2017.
Dotaz: Vzhledem k tomu, že předmětem díla je kromě jiných prací i zhotovení CB krytu vyžadující
tvrdnutí a zrání vozovkového betonu, tak je lhůta 33 dnů (do 28.4.2017) nepřiměřeně krátká.
Opraví zadavatel v ZD a SoD uvedený termín dokončení z 28.4.2017 na 31.5.2017, i s ohledem na to,
že bude uzavírka letištního provozu v dané oblasti trvat do 31.5.2017.
Odpověď č.2
Viz odpověď na dotaz č.1 .
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