Dodatečná informace č. 2
k zakázce
„

Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně
opravy kanalizace ulice Hybešova“.

Identifikační údaje o zadavateli:
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupené:

Identifikační údaje o veřejné zakázce:
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Limit veřejné zakázky:

Město Šlapanice
Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice
002 82 651
Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“),
neomezenému počtu zájemců (dodavatelů)
Podlimitní veřejná zakázky

Věc: Dodatečná informace k zadávací dokumentaci č. 2

Vážení dodavatelé – uchazeči,
Zadavatel obdržel od uchazeče dotazy, na které odpovídá a zároveň upravuje specifikaci ve výkazu
výměr:
Kanalizace ul. Hybešova
Dotaz č.1
V odpovědi na materiál přípojek uličních vpustí je určena min. kruhová tuhost materiálu přípojky SN 8.
V položkách soupisu prací zůstává SN 10. Má uchazeč nacenit tento materiál dle dodatečné
informace a ignorovat v popisu položky udaný materiál s SN 10, nebo zadavatel upraví popis položek
v soupisu prací?
Odpověď č.1
Ingnorujte požadavek materiálu SN 10 a naceňte podle dodatečné informace.
Ul. Husova
Dotaz č.2
Pol. č. 30 – prosím o opravu výměry. Není započítán výkopek z drenáže.
Odpověď č.2
Doplněna položka výkopku rýhy drenáže.

1z2

Dotaz č.3
Pol. č. 31 – k této položce chybí specifikace materiálu drenáže, nebo doplnit do popisu položky
specifikaci materiálu.
Odpověď č.3
Doplněna položka specifikace trub drenáže
Dotaz č.4
Pol. č. 46, 74 – u pol. č. 46 snížit množství na 2 ks (uliční vpusti – dodávka a montáž) a u pol. č. 74
změnit popis na dodávku a montáž dvorní vpusti z dílů TBV-Q 300 dle PD, jinak je tato položka
zmatečná (určuje dodávku vyrovnávacího prstence na uliční vpust DN 450).
Odpověď č.4
Položky upraveny podle připomínky
Dotaz č.5
Pol. č. 58 – výpočet pro betonové lože pod obrubníky je chybný (asi nebude spotřebován 1 m3 na
pokládku 3 m obrubníků). Reálně a i dle PD je spotřeba cca 0,07 m3/m. Přitom pol. č. 55 již dle ÚRS
obsahuje betonové lože a není třeba pro něj uvádět položku zvlášť. Ta samá nesrovnalost se týká
položek pokládky obrub betonového lože u SO 02 Ulice Hybešova. Prosím o úpravu.
Odpověď č.5
Položka opravena – bet. lože pod obrubníky je počítáno v tloušťce nad 10 cm (cca 5 cm). Na ul.
Hybešově kubatura lože souhlasí, je zde větší tloušťka lože (cca 17 cm) pod silničními a nájezdovými
obrubníky, 24 cm pod varovným pásem.
Dotaz č.6
Dle PD (TZ, výkres č.6 – odvodnění) se přípojky od nových uličních a dvorních vpustí napojují do
stávající kanalizace DN 400 (bez určení jejího materiálu – zřejmě beton) jádrovým vývrtem. Položka
pro napojení těchto přípojek v soupisu prací chybí. V DI zadavatel omylem zaměnil napojení přípojek
s kanalizací v ul. Hybešova, kde se přípojky napojují do odboček dodaných při opravě stávající
kanalizace. Prosím o doplnění položky.
Odpověď č.6
Napojení přípojek upraveno na položky jádrového vývrtu.

Na základě této dodatečné informace zadavatel upravuje lhůtu pro odevzdání nabídek na 4.4.2019
v 10:00 hod.

Ve Šlapanicích dne 21.3.2019

Ing.
Jaroslav
Leplt

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Leplt
Datum: 2019.03.21
14:37:39 +01'00'

…..………………………………………
Ing. Jaroslav Leplt
Vedoucí investic
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