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Chadimová Anna

Veřejná zakázka
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Jezero Most- napojení na komunikace
a IS – část I, II, III“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná
ve Věstníku VZ dne 29.9.2016, pod Evidenčním číslem VZ 644030.
I.
Zadavatel dne 6. 3. 2017 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám
k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona
VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na
podání nabídky.
Dotaz:
Součástí zadávací dokumentace je v I. částí objekt SO102 Příjezdová komunikace položka
„Frézování živičného krytu – 4.017,61 m²“. Chtěli bychom se zeptat, co bude s vyfrézovaným
materiálem? Zda si ho ponechá objednatel, nebo máme počítat s odvozem, popř. s dalším využitím
na stavbě? Ve výkazu výměr není žádná položka k další manipulaci s tímto materiálem.
Žádáme o upřesnění.
Odpověď:
Součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve stavebním objektu
SO 102 Příjezdová komunikace – větev východní jsou položky č. 35, 36 a 37, které řeší odvoz
vyfrézovaného materiálu na skládku včetně jeho uložení. Jedná se o frézování 4.017,61 m2, což je
přepočteno na tuny v množství 1.028,508 t.
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