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Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

 

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy obdržel dne 25.05.2018 Vaší 

žádost o poskytnutí informace – „Dostavba stokové sítě Králíky město – stoka R11“ a dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 

Vám sdělujeme následující: 

 

1) Nabídka, kterého uchazeče při výběru zhotovitele veřejné zakázky „Dostavba 

stokové sítě Králíky město stoka R11“ byla vyhodnocena jako nejvhodnější? 

 

Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka společnosti KVIS Pardubice a.s., 

Rosice 151, 533 53  Pardubice, IČO: 46506934, DIČ: CZ46506934. 

 

 

2) Jaká je smluvní cena veřejné zakázky „Dostavba stokové sítě Králíky město – stoka 

R11“ s vybraným dodavatelem? 

 

Cena zhotovitele: 8 997 662,- Kč bez DPH, 10 887 171,- Kč včetně DPH 

 

3) Použití jakého kanalizačního potrubí je určeno projektovou dokumentací (základní 

materiál, kruhová tuhost, vnitřní a vnější průměr – dimenze, způsob spojování, 

apod.)? 

 

Materiál potrubí dle PD: 

a) DN 1000, DN 700, DN 300, DN 200, DN 150:  Potrubí PE SN 8 

b) DN 400, DN 300, DN 200: Potrubí PVC SN 8 

c) Ostatní požadavky projektová dokumentace neupřesňuje 
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4) Jaké kanalizační potrubí bylo předmětem zadávacího řízení specifikované 

položkovým rozpočtem (základní materiál, kruhová tuhost, vnitřní a vnější průměr - 

dimenze, způsob spojování, apod.)? 

 

Materiál potrubí dle položkového rozpočtu v zadávacím řízení (rozpočet zpracovaný 

projektantem): 

a) DN 1000: Potrubí kanalizační UPOROL (PE-HD/PP) 1160/1000 mm SN8, dl. 6m 

b) DN 700: Potrubí kanalizační UPOROL (PE-HD/PP) 830/700 mm SN8, dl. 6m 

c) DN 160, DN 200, DN 315, DN 400: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 

d) Ostatní požadavky položkový rozpočet projektanta neupřesňuje 

 

5) Jaké kanalizační potrubí je specifikované smluvním položkovým rozpočtem 

(základní materiál, kruhová tuhost, vnitřní a vnější průměr - dimenze, způsob 

spojování, apod.)? 

 

Smluvní položkový rozpočet zhotovitele se nijak neliší od položkového rozpočtu 

zpracovaného projektantem pro účely zadávacího řízení 

 

6) Jaké kanalizační potrubí je zhotovitelem stavby na stavbu dodané a zabudovává 

se (obchodní název, základní materiál, kruhová tuhost, vnitřní a vnější průměr - 

dimenze, způsob spojování, atd.)? 

 

Zhotovitel před zahájením prací předložil dokumentaci ke kanalizačnímu potrubí, a to  

a) Pro dimenze DN 160 až DN 400 materiál od výrobce PIPELIFE Czech, s.r.o. Otrokovice, 

trubky z PVC – U, SN 8, spojované pryžovými těsnícími kroužky, oblast použití „UD“ 

b) Pro dimenze DN 700 a DN 1000 materiál od výrobce Kaczmarek Malewo, prostřednictvím 

prodejce Elmo-Trade a.s., a to potrubí Ultra Basic, korugované, SN 10, spojované pryžovými 

kroužky  

            Stavební dozor objednatele e-mailovým dopisem ze dne 16.5.2018 sdělil zhotoviteli, 

že s nabízeným materiálem pro potrubí DN 700 a DN 1000 nesouhlasí, protože se jedná o 

změnu proti zadávací dokumentaci, kde bylo požadováno potrubí PE-HD/PP. Od té doby 

proběhlo několik jednání a korespondence, při kterých se projednaly a vyjasnily důvody a 

případná přijatelnost navržené změny zhotovitelem a její případný dopad do ceny díla.  

 

7) Přiložte k dodávanému potrubí prohlášení o shodě výrobku a technickou 

dokumentaci. 

 

viz příloha  

 

8) Odpovídá použité potrubí dodavatelem projektové dokumentaci, zadávacím 

podmínkám a smluvnímu položkovému rozpočtu? 

 

Potrubí DN 700 a DN 1000 zcela neodpovídá specifikaci potrubí v projektové dokumentaci, 

proto byl s jeho použitím vysloven objednatelem nesouhlas a na základě jednání byla 

dohodnuta možná záměna potrubí a snížení ceny o dílo o 205 615,- Kč bez DPH. Dne 

11.06.2018 byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Dostavba stokové sítě Králíky 

město – stoka R11“, kde předmětem dodatku byla změna kanalizačního potrubí a změna 

ceny díla - méněpráce. 
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9) Pokud použité potrubí dodavatelem neodpovídá projektové dokumentaci, 

zadávacím podmínkám a smluvnímu položkovému rozpočtu zdůvodněte provedenou 

změnu a výpočet hodnot změny. 

 

Důvodem ke změně materiálu byla situace vyvolaná výrobcem potrubí ULTRA-HELIX PE-

HD, firmou Elmo-trade a.s., kdy výrobce v dubnu 2018 nemohl garantovat dodávku 

požadovaného typu potrubí dříve než v červnu 2018 a navrhl změnu na potrubí ULTRA-

BASIC,PP. 

Dodavatel  stavby v žádosti o povolení změny potrubí mj. uvedl: 

- náročnost provádění s potrubím PE-HD/PP, které neumožňuje při samotné stavbě 

libovolné zkracování a tím případné posuny RŠ dle umístění stávajících inženýrských sítí 

v místě trasy realizované kanalizace. 

- časovou prodlevu, která by vznikla při objednávání přesných délek potrubí při změně 

umístění revizní šachty (RŠ), např. nepřesná poloha stávající napojované stokové sítě, 

umístění vegetace, …  . 

Dodavatel stavebních prací navrhnul změnu potrubí na ULTRA-BASIC, které doporučil 

výrobce a je vyrobeno z PP, lze jej libovolně zkracovat, jeho pevnost je SN10 (původní 

potrubí SN8, o třídu nižší). Potrubí  je plnohodnotnou náhradou dle požadavku projektové 

dokumentace (viz. technické listy výrobce). Zároveň tato změna má finanční dopad, který 

činí úsporu 205.615,-Kč bez DPH a nehrozí navýšení ceny díla s ohledem na posuny RŠ 

při zachování celkové délky kanalizace. 

 

Na základě jednání a žádosti dodavatele byla dohodnuta možná záměna potrubí a snížení 

ceny o dílo o 205 615,- Kč bez DPH. Dne 11.06.2018 byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

o dílo „Dostavba stokové sítě Králíky město – stoka R11“, kde předmětem dodatku byla 

změna kanalizačního potrubí a změna ceny díla - méněpráce. 

 

 

  

 

 
 

 

„Otisk razítka Městského úřadu Králíky“ 

 

 

Bc. Pavel Šverák,  v.r. 
vedoucí odboru výstavby a technické správy 

 
 
 
 
 

 

Rozdělovník: 

1) úřední deska MěÚ Králíky ke zveřejnění po dobu 15 dnů 
2) xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx, 561 69 Králíky 
 

 

 

 














	106.1999 Stoka R11
	106.1999 Stoka R11a



