Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky:
Obnova místních komunikací 2016

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:

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

Výše uvedený zadavatel Vám, v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, sděluje následující dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci vztahující se
k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.
Dotaz uchazeče:
V objektech část 1, úsek II – MK č. 17.1 ul. Anenská a část 2 - MK č. 35 ul. Dukelská se
nachází položka Zpětné osazení obrub uvolněných při frézování – 1 kpl.
Jak tuto položku máme nacenit, když můžeme těžko odhadnout, kolik obrub bude nutno znovu
osadit?
Odpověď zadavatele:
Položka "Zpětné osazení obrub uvolněných při frézování - 1 Kpl" je zvolena zadavatelem z
důvodu zajištění současného stavu uložení obrub.
Obruby jsou uloženy v betonovém loži a žádná z nich není uvolněna.
Položka řeší stav, kdy při odbourávání zbytků asfaltu po odfrézování, prováděným vhodným
způsobem ruční mechanizací, může dojít k uvolnění jednotlivých obrub z jejich lože, což může
být způsobeno např. razancí, jakou budou tyto zbytky odbourávány.
Je na uchazeči, na jeho zkušenostech s realizací staveb obdobného charakteru z minulých let a po
prohlídce místa plnění zakázky, aby posoudil finanční náročnost této položky.
Dotazovaná položka ale neřeší stav, kdy by mohlo stavební činností vybraného dodavatele dojít
prokazatelně zvolením nevhodného pracovního postupu nebo profesní nekázní jeho
zaměstnanců k uvolnění obrub.
Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s ustanovením § 49 zákona o veřejných
zakázkách stejným způsobem, jako byla uveřejněna textová část zadávací dokumentace.

Ostrava, dne 5. 4. 2016

Ing. Tomáš Maceček
pověřen výkonem zadavatelských činností
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