STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Právní odbor

Ústí nad Labem 05. prosince 2018
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem
„Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“.
Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) k zadávací dokumentaci na veřejnou
zakázku s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“, uveřejněnou dne
28. 11. 2018 na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné
zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz účastníka č. 1:
Chtěli bychom poprosit o informaci, popřípadě doplnění položek do rozpočtu. Jedná se o

rozebrání a pokládku obrubníku, kdy v rozpočtu není počítáno s opravami po rozebrání
obrubníků. Před rozebráním je potřeba na jedné straně komunikace rozebrat dlažbu a část
podkladů pro následné osazení a poté zpětné položení dlažby. Na druhé straně komunikace
zase zaříznutí a odbourání stávajícího chodníku v povrchu z asfaltů a jeho následné opravě.
Dále z vnitřní strany komunikace dojde k poškození komunikace při rozebírání obrub, která
bude potřeba též opravit před pokládkou nových vrstev komunikace. Prosíme o doplnění
položek do rozpočtu.
Dotaz účastníka č. 2:
Žádám o vysvětlení, co s vyfrézovaným materiálem? Ve výkazu výměr chybí, zda se má odvézt,
do jaké vzdálenosti, jestli na skládku zadavatele nebo zda si uložení hradit - skládkovné. Dále
se domnívám, že ve výkazu výměr chybí položka na očištění vyfrézovaného povrchu? Bude
zadavatel požadovat geodetické zaměření? V jakém rozsahu?
Dotaz účastníka č. 3:
Žádám o vysvětlení výkazu výměr v položkách obrub. Vytrháme 698 m obrub a nová dodávka
je 60 m žulových obrub a 56 m silničních obrub, toto množství předpokládá zadavatel, že již
nebudou ve stavu použitelnosti? Co pak s nimi a s betonem ve kterém byly? Odvézt na skládku
a skládkovné nebo na skládku zadavatele? Není v rozpočtu uvedeno. Bude chtít zadavatel
terénní úpravy příp. osetí za nově položenou obrubou? Taky není v rozpočtu.

Zadavatel oznamuje, že pracuje na odpovědích k výše uvedeným dotazům a předesílá, že
vzhledem k povaze dotazů, bude zveřejněn aktualizovaný Výkaz výměr.
Zadavatel tímto oznamuje, že v souvislosti s poskytnutím následného vysvětlení zadávací
dokumentace a zveřejnění nového Výkazu výměr, bude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek o
dosud neurčený počet dnů.
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Lhůta pro podání nabídek bude uveřejněna neprodleně po zpracování Vysvětlení zadávací
dokumentace
č.
2
na
profilu
zadavatele:
https://zakazky.usti-nadlabem.cz/profile_display_2.html.

……………………………………………
Bc. Naďa Wallerová, v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
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