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Dodatečné informace č. 2

Zadavatel v rámci výběrového řízení obdržel následující dotazy, k nimž poskytuje dodatečné informace.
Dotaz č. 1
Žádáme zadavatele o doplnění detailu řešení v místě kolize spodní a horní výztuže s nosiči kluzných
trnů resp. kotev.
Odpověď č. 1
Horní a spodní výztuž CB desky bude provedena v pozicích, dimenzích a dalších parametrech dle
projektové dokumentace. Správnou pozici trnů a kotev v CB deskách, v případě že nebude možné
použít systémové řešení nosičů trnů a kotev, zajistí Dodavatel ve své režii jinak.
Dotaz č. 2
Je objednatel přesvědčen, že se v celém rozsahu bouracích prací původního CBK nachází výztuž? V
souvislosti s tímto žádáme zadavatele o doplnění položky pro odstranění podkladu z betonu
nevyztuženého sítěmi a to alespoň na několika procentech z plochy.
Odpověď č. 2
Odhadované množství bouraného CB krytu vyztuženého a nevyztuženého a dalších souvisejících
položek aktualizujeme v nově zaslaném soupisu prací k ocenění. Děkujeme za připomínku.
Dotaz č. 3
Vzhledem k tomu, že nám byla projektová dokumentace poskytnuta až v úterý 8.6. v odpoledních
hodinách, je termín odevzdání 16.6. pro přípravu kvalitní nabídky velmi krátký. Obáváme se, že ani
subdodavatelé nám nebudou schopni v tak krátké době dát své nabídky.
Žádáme Vás zda by nemohl být termín odevzdání nabídky posunut.
Odpověď č. 3
Odpověď na posun termínu byla uveřejněna v dodatečných informacích č. 1.
Dotaz č. 4
Žádáme o sdělení, zda položky letová ověření SZZ RWY 12 a 30 (pol. č. 251, 252, 290, 291, 328, 329)
bude provádět ŘLP, s.p. složka ŘLP/SLŠ/LO tak, jak je uvedeno v popisu položek?
Pokud ano, má účastník ZŘ poptat na tuto činnost zmiňovanou organizaci ŘLP?
Pokud ne, žádáme zadavatele o stanovení prelimináře pro jednotlivé položky na tuto činnost, nebo o
instrukci, že tyto položky mají zůstat nevyplněné.
Odpověď č. 4
Položky číslo 251, 252, 290, 291, 328, 329, které se týkají Letového ověření nebudou součástí plnění
Dodavatele. Upraveno v poptávkovém rozpočtu, viz příloha č.1 těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 5
Bude si zadavatel provádět vodorovně DZ vč. jeho předznačení a provizorní VDZ vlastními kapacitami?
Jedná se o pol. 59, 104, 337, 338.
Odpověď č. 5
Položky číslo 59, 104 provádí Dodavatel – jedná se o předznačení vodorovného dopravního značení
(VDZ). Samotné provedení VDZ zajišťuje letiště vlastními kapacitami (není součástí poptávkového
rozpočtu).
Položkami 337, 338 se rozumí provedení provizorního VDZ nalepovací páskou dané barvy na vozovku.
Tyto práce zajišťuje Dodavatel včetně předznačení (doplněno do popisu položky v poptávkovém
rozpočtu). Situace provizorního VDZ jsou přílohy, č. 3, 4, 5 B. Souhrnné technické zprávy.
Dotaz č. 6
Je požadavkem zadavatele dle čl. III.1.4.1 ZD na disponování pro zajištění asfaltových a betonových
směsí myšleno doložení smlouvy s dodavatelem polotovarů, nebo bude postačovat vyplnění Čestného
prohlášení (Př. B - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 02_2021.docx) o obalovnu a betonárku, se
kterou do realizace počítáme?
Odpověď č. 6
Postačí Čestné prohlášení, tím však není vyloučen dodatečný požadavek na předložení smlouvy s
poddodavatelem materiálů.
Dotaz č. 7
Žádáme zadavatele o posunutí termínu pro podání nabídky o stejný počet dnů, které uběhly do doby
poskytnutí projektové dokumentace. Vzhledem k velkému rozsahu prací je termín 18.6.2021 příliš
krátký pro přípravu kvalifikace nabídky, poptání a vyhodnocení poddodavatelů, zkalkulování ceny a
absolvování interních schvalovacích procesů.
Odpověď č. 7
Odpověď na posun termínu byla uveřejněna v dodatečných informacích č. 1.
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