DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 7 ZE DNE 7. 10. 2015
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Obec Tršice
783 57 Tršice 50
Leona Stejskalová, starostka obce
00299588

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„SKUPINOVÝ VODOVOD TRŠICE - TRŠICE, VACANOVICE,
LIPŇANY, HOSTKOVICE, PŘESTAVLKY, ZÁKŘOV“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace
k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č.1)
Ve výkazu výměr v objektu 001.4 – 01.4 Přívodní řad „D“ je v oddíle č. 5 – Komunikace položka č.48
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 o celkovém
množství 2 574,00m2. Uchazeč se domnívá, že toto množství je spočítáno špatně. Na výkresu č.
D.1.1b.12-1 „Vzorové opravy silnic po výkopech“ je v řezu uvedeno, že uzavírací nátěr bude
proveden
dvakrát,
takže
správné
množství
má
být
5 148,00m2.
(Předpoklad uchazeče: položka č.46 penetrační makadam hrubý PMH tl. 100 mm je v množství 1
716,00 m2 a položka č. 47 penetrační makadam jemný PMJ tl. 50 mm je 858,00 m2. Součet těchto
položek je oněch 2 574,00m2 a jelikož je uveden 2x uzavírací nátěr, množství se vynásobí dvěma =
5 148,00 m2. Tento postup výpočtu (s připočtením plochy vyspravení výtluků) odpovídá výpočtům při
ostatních řadech.)Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr a poté jeho zveřejnění.
Dotaz č.2)
Dále by se uchazeč chtěl zeptat, zda zadavatel uvažuje, že při opravě komunikace v objektu 001.4 –
01.4 Přívodní řad „D“ nebude prováděno srovnáním nerovností a oprava výtluků ve druhém jízdním
pruhu komunikace, tak, jak je uvedeno u rozvodných řadů a na výkrese č. D.1.1b.12-1 „Vzorové
opravy silnic po výkopech“. Pokud ano, žádáme o doplnění položky do výkazu výměr.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
1. Odpověď na dotaz č.1:
Přílohou zasílám opravený výkaz výměr s opraveným množstvím živičného nátěru na
přívodním řadu D.
2. Odpověď na dotaz č.2:
Platí výkaz výměr bez přidání položky.

Dále zadavatel upravuje v souladu s § 40 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, lhůtu
pro podání nabídek a lhůtu pro otevírání obálek s nabídkami:
Lhůta a místo pro podání nabídek a lhůta pro otevírání obálek s nabídkami
Datum:
26. 10. 2015
Hodina:
10:00
Místo pro podání nabídek:
VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Lenka Hučínová, sekretariát@violette-sro.cz

S pozdravem

………………………………………………………………………………………………
Leona Stejskalová, starostka obce

Příloha: Výkaz výměr

