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. 3,
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 001585/2019/129/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 21. 12. 2018.
Doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace:

I.

Dotaz č. 1:
Výkaz výměr objektu pro VPC 8 obsahuje položku č.28 "postřik infiltrační s posypem z asfaltu v
množství 2,5 kg/m2". V projektu stavby tento postřik není vůbec obsažen. Lze se tedy domnívat, že
se jedná o postřik na podkladní vrstvu ze štěrkodrti. Pak se jedná o postřik infiltrační dle ČSN
736129 v doporučovaném množství 0,6-1,0 kg/m2 zbytkového asfaltu (tab. 4a) a to z asf. Emulze,
což je technicky i cenově velmi rozdílný postřik. Žádáme proto o vysvětlení položky č.28 a případnou
úpravu výkazu výměr.
Odpověď č. 1:
Ve výkazu výměr na realizaci polních cest je uveden v položce č. 28 postřik infiltrační s posypem z
asfaltu v množství 2,5 kg/m2. Jedná o postřik na podkladní vrstvu ze štěrkodrti . Tento požadujeme
dodržet v požadovaném množství a kvalitě, tj. postřik infiltrační s posypem z asfaltu v množství 2,5
kg/m2.
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Dotaz č. 2:
Výkaz výměr objektu VPC 8 obsahuje položku č.26“ Úprava krytu z kameniva drceného pro nový
kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2“, tato položka je zde ve výměře 4534m2 pro
úpravu stávajícího krytu a to je stejná výměra jako je uvedena u nové skladby vozovky. Žádáme o
vysvětlení smyslu této položky.
Odpověď č. 2:
Položka č. 26 výkazu výměr 05a-2017 zahrnuje možné vyspravení stávajícího krytu polní cesty
doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 v ploše 4534 m2, tj. v celé ploše polní cesty. Účelem
položky je dosažení rovného podkladu jednotlivých vrstev a eliminace nerovností.

Dotaz č. 3:
Výkaz výměr objektu VPC 8 obsahuje položku č.27“ Zřízení zemních krajnic“, tato položka je pouze
pro zřízení a měla by k ní být ve výkazu výměr doplněna dodávky asfaltového recyklátu – viz
vzorový řez v PD. Žádáme o doplnění výkazu výměr o dodávku asfaltového recyklátu.
Odpověď č.3:
Ve výkazu výměr je položka vedena jako zřízení zemních krajnic se zhutněním. V projektové
dokumentaci je uveden jako materiál pro krajnice asfaltový recyklát a tento údaj je správný.
Výkazy výměr byly změněny v předchozích doplněních a vysvětleních zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:
Výkaz výměr objektu VPC 8 obsahuje položku č.13“štěrkodrť frakce 0-63“, tato položka je pouze pro
dodávku materiálu a měla by k ní být ve výkazu výměr doplněna položka na zřízení obsypu potrubí v
m3 obsypu. Žádáme o doplnění výkazu výměr o položku zřízení obsypu potrubí. Platí pro objekt
301-1 a 301-2
Odpověď č. 4:
Položka č. 13 je vedena jako obsyb drenáže. Položka je koncipována včetně manipulace
s obsypovým materiálem. Do výkazu výměr bude doplněno upřesněno obsyp drenáže vč.
manipulace.
Ve výkazu výměr 05b-2017 položku č. 13 zadavatel doplňuje následovně:
13

M

583441990

štěrkodrť frakce 0-63

t

552,240

(668+99)*0,6*0,6*2 " obsyp drenáže
vč. manipulace

552,240

Součet

552,240

0,00

0,00

0,00

0,00

Ve výkazu výměr 05c-2017 položku č. 13 zadavatel doplňuje následovně:
13

M

583441990

štěrkodrť frakce 0-63

t

559,440

(668+99+10)*0,6*0,6*2 " obsyp drenáže
vč. manipulace

559,440

Součet

559,440
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Dotaz č. 5:
Výkaz výměr objektu VPC 7 obsahuje položku č.13“štěrkodrť frakce 0-63“, tato položka je pouze pro
dodávku materiálu a měla by k ní být ve výkazu výměr doplněna položka na zřízení obsypu potrubí v
m3 obsypu. Žádáme o doplnění výkazu výměr o položku zřízení obsypu potrubí. Platí pro objekt
301-1 a 301-2
Odpověď č. 5:
Položka č. 13 je vedena jako obsyb drenáže. Položka je koncipována včetně manipulace
s obsypovým materiálem. Do výkazu výměr bude doplněno upřesněno obsyp drenáže vč.
manipulace.

Ve výkazu výměr 06b-2017 položku č. 13 zadavatel doplňuje následovně:
13

M

583441990

štěrkodrť frakce 0-63

t

66,960

(93)*0,6*0,6*2 " obsyp drenáže vč.
manipulace

66,960

Součet

66,960

0,00

0,00

0,00

0,00

Ve výkazu výměr 06c-2017 položku č. 13 zadavatel doplňuje následovně:
13

M

583441990

štěrkodrť frakce 0-63

t

74,160

(93+10)*0,6*0,6*2 " obsyp drenáže vč.
manipulace

74,160

Součet

74,160

II.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek dle §99 odst. 2 zákona.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:
Nová lhůta pro podání nabídek:
Datum:
22. 01. 2019
Hodina:
09,00 hod.
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III.

Ostatní podmínky pro podání nabídek zůstávají beze změn.

V Karlových Varech dne 03. 01. 2019

………………………………..
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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