VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 1

Veřejná zakázka

Zasíťování lokality pro Jihozápad – I. etapa
Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)
Druh zadávacího řízení
Druh zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky
Adresa profilu zadavatele
Datum zahájení řízení

Zjednodušené podlimitní řízení
Stavební práce
13.000.000 Kč bez DPH
https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/
09. 08. 2021

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na
https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/.

Zadavatel:
Město Šluknov
se sídlem Náměstí Míru 1,
40 777 Šluknov
IČO: 00261688
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Ve Šluknově dne 24. 08. 2021

1 ÚVOD
Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti,
vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.
Zároveň zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99
odst. 1 Zákona.

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI
Dotaz č. 1
Dle výkazu výměr je přebytečný výkopek odvážen do dvou kilometrů bez následujícího
zpracování, zatímco dle technické zprávy má být uložen na skládku mimo
staveniště – žádáme o vysvětlení co má být s přebytečnou zeminou provedeno.
Dotaz č. 2
Bude investor požadovat poplatky za zábory, když se stavba nachází na jeho území?
Dotaz č. 3
Stoky splaškové kanalizace jsou dle PD navrženy z potrubí KT DN300, chybí zde údaj o třídě
pevnosti. Dle VV je třída pevnosti KT potrubí 240, ale zkrácené kusy jsou uvedeny v pevnosti
160.
S jakou třídou pevnosti máme v nabídce uvažovat?

3 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
3.1

Odpověď na dotazy

Dotaz č. 1
Se zeminou bude nakládáno dle výkazu výměr – bude tedy odvezena (bez dalších úprav,
pouze se složením na hromady) na deponii investora mimo staveniště do vzdálenosti dvou
kilometrů, kde ji investor následně na své náklady použije k terénním úpravám.
Dotaz č. 2
Poplatky za zábory nebudou požadovány.
Dotaz č. 3
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Použita bude pro všechny typy KT potrubí třída pevnosti 160.

4 PODPIS
Zadavatel:
Město Šluknov
se sídlem Náměstí Míru 1,
40 777 Šluknov

Mgr. Martin Chroust
Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP

Podepsáno elektronicky
IČO: 00261688
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