ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Vysvětlení zadávací dokumentace II
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo:

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

,,Rekonstrukce polní cesty C35 v k.ú. Holany“

Sp. značka / č.j.:

SP4768/2021-541101 / SPU 190857/2021

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Dne 25.05.2021 obdržel Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, jako zadavatel veřejné zakázky
s názvem ,,Rekonstrukce polní cesty C35 v k.ú. Holany“ žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
tohoto znění:
Dotaz č.1.
Projektová dokumentace a výkaz výměr není dle našeho názoru zcela v souladu.
V PD je v příčném řezu konstrukční vrstva ze ŠD jako dvouvrstvá z frakcí 0/32 a 0/63 vždy po 150 mm
a dále je zde uvažována sanace na 30% plochy z frakce 0/125 rovněž v tl. 2*150 mm
Ve výkazu výměr je uvedeno toto :
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Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
3070+4515+675+(0,15*1679*2)
plocha asfaltobetonu+plocha penetračního
makadamu+plocha krajnice+rozšíření vrstvy
(polní cesta)
štěrkodrť frakce 0/125
((0,3*9267,4)*0,3)*2,6
(30% plochy pláně*hloubka výměny) * přepočet
m3 na t
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
8763,7+(0,15*1679*2)
plocha podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 0-32 +
rozšíření vrstvy (polní cesta)

m2

8 763,700
8 763,700

t

2 168,572
2 168,572

m2

9 267,400
9 267,400

Dle našeho názoru chybí ve výkazu výměr položka nákupu dvou vrstev ŠD 0/32 a 0/63 a provedení
sanace ze ŠD 0/125.
Žádáme Vás tímto o kontrolu VV a jeho případné doplnění.
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ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Zadavatel k uvedené žádosti podává toto vysvětlení:




Provedení vrstvy ŠD 0/32 - pol. č. 52 - je včetně materiálu
Provedení vrstvy ŠD 0/63 - pol. č. 54 – je včetně materiálu
Ve výkazu výměr byla opravena pol. č. 53 (zřízení celé vrstvy včetně materiálu)

Nový soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení a dodavatelé jsou povinni pro svou nabídku
použít tyto opravené soupisy prací.
Z důvodu upravení soupisu prací zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 02.06.2021,
13:00 hod.
S pozdravem

…………………………..
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V Liberci dne 26.05.2021
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