DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2
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 dodávky, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„VÝSADBY VE SPORTOVNÍM AREÁLU NA UL. LEONOVOVA“
Dotaz zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele:
V rozpočtu se nenachází založení trávníku a položka se vztahuje na ohumusování pro trávnaté plochy. Máme položku
nacenit nebo položka v rozpočtu nadbývá a neoceňovat?
14 K 701_006

Směs pro ohumusování (0,10 x 5 767 m2) = 577 m3, (SO 14, TZ, str. 5, grafická
část TZ str. 8 a 9)

m3 577,000

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:
Položka je v rozpočtu navíc. Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený
položkový rozpočet, který nahrazuje položkový rozpočet dříve uveřejněný.
Dodavatelé při zpracování svých nabídek závazně použijí položkový rozpočet označený jako Příloha DI2 č. 1 –
opravený položkový rozpočet.

Dotaz zájemce č. 2 včetně vyjádření zadavatele:
Dobrý den prosím o upřesnění rostlinného materiálu.
U stromů se jedná o obvody kmínků a výšky nasazení koruny.
U keřů rozmezí výšky od – do cm
Prosím ještě o upřesnění délky a průměru kůlu pro výsadbu. Předpokládám pr. 8cm/délka 250 cm.
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:
Požadované rozměry stromů a keřů jsou uvedeny v Rozhodnutí o změně využití území v části „Náhradní
výsadba, str. 4. Tento dokument je součástí přílohy zadávací dokumentace č. 5 uveřejněné na profilu
zadavatele, citace viz níže. Podrobnější specifikaci zadavatel nestanovuje.

Listnaté stromy budou kotveny k trojici kůlů s příčkami o průměru 8 – 10 cm.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Zadavatel oznámil prodloužení lhůty pro podání nabídek již v rámci dodatečných informací k zadávacím
podmínkám č. 1, a to následovně:
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 01. 12. 2020 v 09:00 hodin
Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 01. 12. 2020 v 09:01 hodin.
V Karviné dne 23. 11. 2020
S pozdravem

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

Přílohy:
Příloha DI2 č. 1 – opravený položkový rozpočet

