Obec Želechovice nad Dřevnicí, ul. 4. Května 68, PSČ 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Název veřejné zakázky : Zpracování projektové dokumentace na „1. etapu kanalizace v obci

Želechovice nad Dřevnicí“
Číslo veřejné zakázky

: 009 / 2010

Název dotazu na dodatečnou informaci :
1. Je součástí a v rozsahu 1. Etapy odkanalizování i seznam staveb původně zahrnutých
v projektu Podřevnicko ?
Jedná se o stavby 1.2.Doplnění kanalizace v Želechovicích a Lůžkovicích
1.3.Kanalizační sběrač Želechovice- Lípa
Na tyto stavby byla v minulosti vydána územní rozhodnutí, byly učiněny kroky pro
prodloužení jejich platnosti ?
Odpověď :
1.2. Doplnění kanalizace v Želechovicích označené – stoka AŽ1, AŽ2, AŽ3 a AŽ4 dle
posledního jednání na Vodovodech a kanalizacích budou zahrnuty do projektové
přípravy vč. inženýrské činnosti kanalizačního sběrače Želechovice – Zádveřice,
které projekt v současné době probíhá a investorem bude VaK. Není součástí
této veřejné zakázky č. 009/2010 obce Želechovice.
1.3. Projektová příprava vč. inženýrské činnosti sběrače Želechovice – Zádveřice
není součástí této veřejné zakázky č. 009/2010, projektová příprava této stavby
probíhá samostatně a odděleně, investorem tohoto sběrače je VaK.
V současné době probíhá nové územní řízení pro stavbu jak sběrače ŽelechoviceZádveřice, tak pro doplnění kanalizace AŽ1-4, není součástí naší veřejné zakázky
č.009/2010.
2. Dotaz na dobu plnění- požadavek na zpracování prováděcí PD je uveden do
30.9.2011, přičemž vyřizení stavebního povolení je termínováno do 19. 11.2011.
Odpověď :
Termín na zpracování prováděcí projektové dokumentace se posunuje do 30. 11. 2011 .
3. Rozsah kamerového průzkumu a jeho cena.
Odpověď :
Zpracovatel projektové dokumentace po provedení průzkumných a rekognoskačních
pracích navrhne případné další stoky, na kterých bude proveden kamerový průzkum
pro možné budoucí provedení stavby bezvýkopovou technologií. Cena kamerového

průzkumu bude řešena samostatnou smlouvou o dílo na základě samostatné nabídky,
průzkum není součástí této veřejné zakázky.
4. Rozepsání ceny díla v obchodních podmínkách
V příloze tohoto dokumentu jsou opravené obchodní podmínky s rozepsanou cenou
díla dle čl.2. Zadávacích podmínek.
5. Trasa sběrače na Želechovické Pasek – v jakém stavu je projednání s vlastníky
pozemků?
Pro variantu 2. Technické pomoci jsou provedeny na všechny pozemky v daném
úseku “ Souhlasy s umístěním stavby “.
6. Termín odevzdání cenové nabídky dle čl. 8. Zadávacích podmínek.
Na základě rozhodnutí zadavatele posunujeme tímto lhůtu pro podání nabídek,
kterou stanovujeme do středy 23. 2. 2011 do 12,00h. V dalším platí ustanovení
Zadávacích podmínek.

S přátelským pozdravem

Ing. Hana Svobodová
místostarostka
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