DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 12
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
název:
sídlo:
zastoupený:
IČO:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města
00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se
k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„SPORTOVNÍ AREÁL UL. LEONOVOVA,
KARVINÁ-HRANICE“
Dotazy zájemce č. 1:
dotaz č.1
výkaz výměr SO 02 HTÚ a odstranění zpevněných ploch
26

K

899950R01 Zřízení _ staveništního havarijního odvodnění

kus 1,000

Poznámka k položce:
P

VV
VV

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a
dodávek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1,0
Součet

technická zpráva SO 02 HTÚ a odstranění zpevněných ploch

•
•

Bude zřízení staveništního odvodnění součástí veřejné zakázky?
Výkaz výměr a technická zpráva se rozcházejí. Dle technické zprávy odvodnění není navrhováno.
V případě, že staveništní odvodnění bude součástí cenové nabídky, žádáme o podrobnější popis,
výměry, délky, atd, tak jak je uvedeno v poznámce položky.
Množství 1 kus nelze bez podrobnějšího popisu jednoznačně ocenit.

dotaz č.2
technická zpráva SO 14a

1,000
1,000

výkaz výměr SO 14 a Ozelenění
Zalití rostlin vodou jednotlivě přes 20 m2 (50 l/strom = 21 x 50 = 1050 l + 10
5 K 185804312 l/keř = 346 x 10 = 3460 l, celkem 1050+3460 l/1 zálivku, zálivka první rok
3x/rok = 4510 x 3 = 13530 l, (SO 14, TZ, str. 5 a 6, grafická část TZ str. 8 a 9)
•

m3

13,530

O jaké rostliny se jedná? Výsadba rostlin není dle technické zprávy součástí veřejné zakázky.

Vyjádření zadavatele k dotazu zájemce č. 1:
Položky SO 02 _ p.č. 26 a SO 14a p.č. 5 byly zrušeny.
Zadavatel formou přílohy č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr. Tento výkaz
výměr nahrazuje v celém rozsahu výkazy výměr dříve uveřejněné.
Účastníci při zpracování svých nabídek závazně použijí opravené výkazy výměr označené jako Příloha DI12 č.
1 – opravený výkaz výměr - 18-031-5_VV_komplet_R05.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Nové lhůty v zadávacím řízení:
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 24. 04. 2020 v 09:00 hodin
Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 24. 04. 2020 v 09:01 hodin.
V Karviné dne 24. 03. 2020
S pozdravem

Miroslav
Švancar

Digitálně podepsal
Miroslav Švancar
Datum: 2020.03.24
11:26:16 +01'00'

…………..………………………….........................................
administrátor VZ

Přílohy:
Příloha DI12 č. 1 – opravený výkaz výměr - 18-031-5_VV_komplet_R05

