STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 02
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního
střediska MP“
Otevřené nadlimitní řízení na dodávky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Se sídlem:

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.

IČO / DIČ:

00081531 / CZ00081531

Zastoupený:

PhDr. Ing. Petrem Nedvědický, primátorem

Kontaktní osoba:

Vladimír Matějíček

Tel.

+420 724 101 555, e-mail: verejne.zakazky@equica.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_329.html

____________________________________________________________________________________
Dne 01. 08. 2022 zadavatel obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 01
Základní rozpočet stavby, záložka SO - nové zpevněné plochy, obsahuje položku č. 134 "Přeložka vedení
CETIN".
Prosím o specifikaci položky, tj. rozsah prací, detailnější rozpoložkování včetně navazujících prací a
přidružené administrace.

Vysvětlení 01
Celková délka přeložky je cca 24,6 m, ve většině plochy bude prováděna nová zpevněná plocha pro
parkoviště. V rámci této stavby by měla být připravena rýha pro osazení kabelu – hloubka uložení
sdělovacího kabelu pro vozovky – 100 cm (hloubka skladby nové pojezdové plochy je cca 50 cm), šířka
rýhy cca 10 cm. Polohu bude nutné koordinovat s novým vedením od motorgenerátoru do objektu.
Vlastník k přeložce uvedl toto:
„Cena překládky by měla být cca 105 tisíc. Cena bude upřesněna ve smlouvě o překládce. Skutečná cena
může však být ještě pokrácena v koordinaci se stavbou (např. za méně práce za úpravu povrchů, zásyp
atd.). Bude účtováno dle skutečnosti.
Na realizaci přeložky bude nutné uzavřít smlouvu s Cetinem, kde bude upřesněna poloha, požadavky na
uložení (hloubka, značení) a skutečná cena.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba:
Miroslav Kůstka
Specialista pro výstavbu sítě
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
M: +420 702 204 561, T: +420 238 465 775
E-mail: miroslav.kustka@cetin.cz

Vzhledem k charakteru informací ve vysvětlení zadávací dokumentace, které nemění zadávací
podmínky, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 15. 8. 2022 do 10:00.

V Praze dne 03. 08. 2022

podepsal
Vladimír Digitálně
Vladimír Matějíček
2022.08.03
Matějíček Datum:
11:02:31 +02'00'

Vladimír Matějíček
Equica, a.s.
Administrátor veřejné zakázky
v zastoupení zadavatele
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