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DODATEČNÉ INFORMACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I.

Zadavatel:
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Limit veřejné zakázky: podlimitní
Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. poskytuje vysvětlení či doplnění
zadávací dokumentace.

II.

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č.4
Součástí PD není zpráva o provedení zkoušek PAU, která stanoví zatřídění živicí do kvalitativních
tříd (ZAS T1-T4) . Od toho se pak odvíjí nakládání s živicí a cena za toto nakládání. Může
zadavatel tuto zprávu zveřejnit?
Odpověď č. 4:
S ohledem ke znalosti z předchozích realizací v lokalitě objednatel předpokládá výskyt T2.
Z tohoto důvodu je zadávací výkaz výměr nastaven na modelovou situaci, kdy
a) frézovaný povrch bude odvezen do skladu investora (do 2 km) pro pozdější využití,
b) vybourané (nepoužitelné) asfaltové povrchy jsou (pro zajištění dostatečného finančního krytí)
kalkulovány jako T4 na skládku nebezpečných odpadů v Týně nad Vltavou vč. úhrady poplatku.
Do předání staveniště objednatel ověří předpoklad. V případě, že bude potvrzena T2 i u vybouraného
materiálu, bude finanční rezerva přepočtena v souladu se smlouvou o dílo.

Dotaz č.5:
Dotaz k níže uvedené položce z So 101 ( v souvislosti s dotazem 1))
Je tato položka nasazena správně? Byly provedeny zkoušky, které zatřiďují vybouranou živici do
tříd ZAS T3 a T4?
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Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01
10,780+533,882+291,113" ..... vybouraný asfalt
viz.pol.č.113107142, 113107181, 113107183
odfrézovaná asfaltová směs bude uložena na skládce určené
MÚ Horažďovice (cca 2 km) jedná se o materiál k dalšímu
použití

t

835,775
835,775

Č.j.:

Odpověď č.5:
Ano, položka je správně – viz odpověď na otázku č. 1
Dotaz č.6:
Dotaz k níže uvedené položce z So 101
Mají uchazeči do ceny opravdu napo´čítat, že vybouraná živice se bude vozit do vzdálenosti
60km?
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Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
i započatý 1 km přes 1 km

t

(10,780+533,882+291,113)*59,0" ..... vybouraný asfalt
(28,16+17,92)*1,0" ..... frézovaný asfalt
575,43*19,0" ..... podsypové vrstvy asfalt.vozovky (viz.pol.č.
113107162); skládka Zavleklov

VV

644,878*19,0" ..... podkladní vrstvy asfalt.vozovky
(viz.pol.č.113107171); skládka Zavleklov

VV

44,312*19,0" ..... beton - bourání rigolů ze žulových kostek
(viz.pol.č. 113107170); skládka Zavleklov

82
140,108
49 310,725
46,080
10 933,170
12 252,682
841,928

Odpověď č.6:
Ano, položka je správně – viz odpověď na otázku č. 1
Dotaz č.7:
Dobrý den, V zadávací dokumentaci jsou mezi stavebními objekty, které jsou předmětem díla
uvedeny i SO 401 „úprava kabelů ČEZ“ a SO 451 „úprava kabelů CETIN“. K těmto stavebním
objektům však nemůžu přiřadit položky v soupisu prací. Je to snad položka 100 v SO 101
„chráničky DN do 150….. 14 bm"? Prosím o vysvětlení případně doplnění příslušných částí
rozpočtu nebo položek. Děkuji
Odpověď č.7:
Přeložky jsou zajišťovány majitelem rozvodů mimo zhotovitele stavby.

III.

INFORMACE - ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem k termínu poskytnutí výše uvedených odpovědí zadavatel PRODLUŽUJE lhůtu pro
podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 18.11.2020 v 09:00 hod.
Termín otevírání obálek je stanoven na 18.11.2020 od 09:10 hod. Vzhledem k podání nabídek
prostřednictvím elektronického systému je otevírání obálek neveřejné
Ing. Michael Forman v.r., starosta
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