Dodatečné informace č. 2 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:

Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
60798432

Název veřejné zakázky:
„Oprava opevnění pravého břehu Jičínky u pošty“

Výše uvedený zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
sděluje následující dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené
veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.
Dotaz uchazeče:
Prosím o informace ohledně veřejné zakázky: Oprava opevnění pravého břehu Jičínky u pošty. A
to již v předchozím dotazu, bylo dotazováno co se týče dokladové části, že je uvedená v
projektové dokumentaci nic takového jsme tam nenašli. Jelikož se v toku nachází zvlášť chránění
živočichové čekali by jsme v této dokladové části i vyjádření CHKO BESKYDY a také ostatní
doklady nutné k realizaci zakázky.
Odpověď zadavatele:
Vzhledem k tomu, že se jedná o havárii, bude CHKO Poodří vydávat pouze vyjádření a podle
výsledků předběžného jednání, bude vyjádření kladné.
Z vyjádření MO ČRS Nový Jičín vyplývá, že na základě místního šetření bylo zjištěno, že úsek
oprav je sice 100 m nicméně je nutno odlovit celý úsek od stupně pod po stupeň nad, aby bylo
zamezeno případné migraci ryb do místa oprav. Vzhledem k tomu, že se v uvedené lokalitě hojně
vyskytuje i zvlášť chráněný živočich a to střevle potoční musí být proveden i následný přelov
dané lokality. Cena je tedy stanovena na částku 35 000,-Kč. MO ČRS Nový Jičín není plátcem
DPH.
Dotaz uchazeče:
Mám dotaz k VZ „Oprava havarijního stavu pravého břehu Jičínky u pošty v Šenově u Nového
Jičína“. Ověřovali jsme kapacitu nejblíže nalezené skládky ASAMPO Životice u Nového Jičína,
která je vzdálena cca 11 km, a při dotazu na uložení kapacity stanovené rozpočtem nám bylo
odpovězeno: „ … Nicméně materiály podobné materiálům z výkopu přijímáme pouze výjimečně
(dle potřeby). Těch tun máte příliš mnoho. …“. Proto se na Vás obracím, s jakou jinou skládkou
se předpokládalo v rozpočtu pro splnění veřejné zakázky. Z hlediska počítané dopravy v
rozpočtu do 8 km jsme registrované zařízení na uložení sypaniny neobjevili.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel nemůže uchazečům určit, kam ukládat odpady. Naceňte prosím v plném rozsahu
náklady, které budou pro likvidaci odpadu v souladu s platnou legislativou potřebné.

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny, v souladu s výše uvedeným ustanovením § 98 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na Profilu zadavatele.

Ostrava, dne 26.10.2016

Ing. Tomáš Maceček
pověřen výkonem zadavatelských činností

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Maceček
Datum: 2016.10.26 16:11:07 +02'00'

