STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Chebská 73/48, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

Doplnění a vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1,
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen
"zákon“).

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO / DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového
úřadu pro Karlovarský kraj
01312774 / CZ 01312774

Sp. značka / č.j.:

„Realizace polních cest VPC 8N a VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u
Mariánských Lázní“
2VZ11782/2018-529101 / SPU 571195/2018/129/Hor

Druh zadávacího řízení:

Dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Název veřejné zakázky:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Realizace polních cest
VPC 8N a VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní“ byla podána dne 17. 12. 2018.

Doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace:

I.

Dotaz č. 1
Dobrý den, posíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
- V technické zprávě a vzorovém příčném řezu je uveden penetrační makadam v tl. 100 mm oproti
výkazu výměr, kde je uveden penetrační makadam tl. 120 mm.

Odpověď č. 1:
V „rozpočtovém programu“ ve výkazu výměr je položka vedena jako penetrační makadam tl. do
120mm. V projektové dokumentaci je v konstrukční skladbě polní cesty podle TP katalogového listu
uvedena vrstva z penetračního makadamu v tl. 100 mm a tento údaj je správný.
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Ve výkazu výměr 05a-2017 položku č. 30 zadavatel doplňuje následovně:
30

K

574381112

Penetrační makadam hrubý PMH tl 100
mm

m2 4 534,000

4107+427

4 534,000

Součet

4 534,000

0,00

Dotaz č. 2
V technické zprávě a vzorovém příčném řezu je uvedena krajnice z asfaltového recyklátu oproti
výkazu výměr, kde je uvedena krajnice zemní.
Odpověď č. 2:
V „rozpočtovém programu“ ve výkazu výměr je položka vedena jako zřízení zemních krajnic se
zhutněním. V projektové dokumentaci je uveden jako materiál asfaltový recyklát a tento údaj je
správný.
Ve výkazu výměr 05a-2017 položku č. 27 zadavatel doplňuje následovně:
27

K

569903311

Zřízení krajnic se zhutněním vč.
materiálu
950*1*0,1

m3

95,000

0,00

95,000

Součet

95,000

Ve výkazu výměr 06a-2017 položku č. 19 zadavatel doplňuje následovně:
19

K

569903311

Zřízení krajnic se zhutněním vč.
materiálu
165*1*0,1
Součet

m3

16,500

0,00

16,500
16,500

Dotaz č. 3
Součástí zadávací dokumentace jsou výkazy výměr ve formátu xls. Do nabídky požadujete oceněné
výkazy výměr ve formátu unixml, žádáme vás tímto o předání výkazu výměr ke zpracování rovněž
ve formátu unixml. V opačném případě o možnost předání oceněných výkazu výměr ve formátu tak,
jak je zadavatel předal, tj. ve formátu xls.
Odpověď č. 3:
Přílohou tohoto doplnění a vysvětlení Zadávací dokumentace jsou výkazy výměr ve formátu xls a
unixml.
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II.

Ostatní podmínky pro podání nabídek zůstávají beze změn.

V Karlových Varech dne 19. 12. 2018

………………………………..
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Příloha:
1) doplněný výkaz výměr 5-2017 Vedlejší polní cesta VPC 8N v k.ú. Horní Ves u Mariánských
Lázní formát xls a unixml.
2) doplněný výkaz výměr 06-2017 Vedlejší polní cesta VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u
Mariánských Lázní xls a unixml.
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