VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE ZE DNE 9.12.2019
1. Identifikace zadavatele:
název: Obec Hradištko
sídlo: Hradištko 642, 289 12 Hradištko (pošta Sadská)
IČO: 00239135
Zástupce: Ing. Vlastimil Šesták, starosta obce
Kategorie: veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
2. Identifikace veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:

„KERSKO – MANIPULAČNÍ A ODSTAVNÁ PLOCHA
U PRAMENE – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“
Veřejná zakázka na stavební práce je dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“) zadávána mimo režim ZZVZ, při dodržení zásad uvedených v §6 ZZVZ a v souladu se
Zásadami podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova (dále
jen „pravidla poskytovatele dotace“).
3. Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 9.12.2019:
Znění dotazu č.1:
Ve VV je položka č. 3 odkopávky prokopávky v objemu 176m3 (cca 320t). Skládkovné zeminy a
kameniva (poplatek za uložení) je v celkové hmotnosti 68t+13t=81t. Další skládka je betonový odpad
cca 45t. To dohromady činí 126t odpadu. Rozdíl mezi odtěženým a na skládku uloženým materiálem
je cca 194t. Při dodržení konstrukční skladby (viz TZ) přebývající vytěžený materiál nelze opětovně
použít, protože bude nahrazen novým materiálem (ŠD, SC, zámkové dlažba).

Reakce zadavatele na dotaz č.1:
Zadavatel tímto sděluje tazateli, že se jedná bohužel o chybu ve výpočtu výměr.
Správně má být:
pol.162701102 Vodorovné přemístění ... 214,2 m3 t.j. 176 odkopávky + (11,32+26,88) hloub.rýh
pol.171201201 Uložení na skládky
214,2 m3
pol.171201211 Poplatek za uložení ... 385,56 t t.j. 214,56 x 1,8 koef. objem. hmotnosti)
Zadavatel poskytuje opravný Soupis stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto vysvětlení, jedná se o dokument s názvem „P01_Manipulační plocha u pramene
ZADÁNÍ oprava“.
4. Změna zadávací dokumentace ze dne 9.12.2019:
Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tímto
rozhodnutím končí dne 20.12.2019 v 8:30 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční dne 20.12.2019
v 8:35 hodin. Místo pro podání a otevírání nabídek se nemění. Ostatní zadávací podmínky zůstávají
beze změny.
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Tento dokument je dostupný po celou dobu lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele
a webových stránkách obce.
V Praze dne 9.12.2019.
Digitálně

Ing.
podepsal Ing.
Lucie Wesková
Lucie
Datum:
Wesková 2019.12.09
16:54:11 +01'00'
v.z. Ing. Lucie Wesková,
zástupce administrátora
smluvní zastoupení WITERO s.r.o.
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