Doplnění informací č. 1
k zakázce s názvem "B.j. 7 PB - PČB Staré Sedliště"
Zadavatel:
se sídlem:
IČ:

Obec Staré Sedliště
Staré Sedliště 359, 347 01 Tachov
00260142

OZNAMUJE UPŘESNĚNÍ ZAKÁZKY NA ZÁKLADĚ DOPLŇUJÍCÍHO DOTAZU
NÁSLEDOVNĚ:
Dotazy ze dne 1. října 2019 včetně odpovědí:
1) V předaném výkazu výměr, pododdíl Zemní práce - Vykopávky v uzavřených prostorách v
hornině tř. 1 až 4. Pododdíl Ostatní konstrukce a práce-bourání - Zhutnění podloží z hornin
soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I (d) do 0,8. K těmto položkám chybí převoz a
naložení. Upraví zadavatel do souladu tento rozdíl?
pol.7 odd.1 - 139711101 jedná se o klasickou položku systému URS - Vykopávky v uzavřených
prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 +
4
pol. 26 odd.2 - 215901101 - Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných
sypkých I(d) do 0,8 - jedná se o úpravu podloží po hrubých odkopávkách, k této položce není
potřeba kalkulovat přepravu a naložení
2) K položce - Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) - chybí
demolice azbestu. Doplní zadavatel tuto položku?
pol.149 odd. 997 Přesun hmot - poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce - patří
k pol. 254 + 255 odd.765 Konstrukce pokrývačské
3) U položky stavební práce pro vnější kanalizaci 1 kpl, Stavební práce pro vnější deš´tovou
kanalizaci 1 kpl, Stavební práce pro vnější vodovod 1 kpl. Upřesní zadavatel tyto položky?
Stavební práce pro jednotlivé specialisty - do položky je nutné započítat veškeré potřebné stavební
práce pro provedení příslušných instalací, rozvodů
4) U položky Přesuny homot u kanalizace, vodovodu, zařizovacích předmětů - chybná výměra.
Upraví zadavatel do souladu tento rozdíl?
chybná výměra u přesunu hmot (ZTI) - nebude upravováno, v konečné ceně musí být veškeré
přesuny potřebné dle zkušeností a znalostí, tedy dle toho upravit jednotkovou cenu

Vzhledem k termínu zaslání doplňujících informací, tj. dne 4. října 2019 (3 pracovní den po přijetí
žádosti o doplňující informace) osloveným uchazečům prostřednictvím profilu zadavatele a
emailem, a dne 7.10.2019 prostřednictvím datové schránky, zůstává lhůta pro podání nabídek
zachována – 8. října 2019 do 13:00 hodin.

Ve Starém Sedlišti dne 4. října 2019
.................................................
Mgr. Jitka Valíčková, starostka

