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Dodatečná informace 

 

Zadavatel obdržel dotazy k zadávacím řízením. Jejich znění vč. odpovědí tímto zadavatel poskytuje. 

 

Dotaz: 

Nejsou nám dost jasné slepé rozpočty, jak dopsat cena za jednotku, a kam celkovou částku, za tu 

danou položku. Nebo se tam mají jen dosadit výsledné ceny za celý řádek položek? Nedokázala mi 

poradit , ani paní rozpočtářka od jedné firmy. jestli bych mohla poprosit o vysvětlení , aby bylo vše 

řádně vyplněno. 

Odpověď 

Viz výkazy, ve kterých jsou žlutě vybarvena políčka, případně sloupce, které je třeba vyplnit: 

Jevíčko - rekapitulace: uvede se vždy cena bez DPH za každý objekt samostatně, DPH a cena s DPH, na 

dolním řádku součet jednotlivých položek pro jednotlivé objekty. 

výkazy pro objekt kácení a výsadeb: 

- na stránce "1": jsou zažlucena vyplňovaná políčka, někde bude nula, např. pokud se nepožaduje 

geodetické zaměření nebo je nulová kompletační činnost dodavatele, 

- na stránce "2": na stránce je zažlucený vyplňovaný sloupec, údaje z této stránky se přenášejí na str. 

1 do krycího listu vždy do patřičných řádků, není třeba rozdělovat na dodávku a montáž, 

- od str. "3": vyplňuje se jednotková cena v prvním sloupci a dopočítá se buďto "dodávka" = materiál 

nebo "montáž"= práce, záměna sloupců dodávka nebo montáž není chybou, na konci stránky se 

spočítá mezisoučet strany, na poslední stránce pak celkem za práce, do přesunu hmot se napočítá 

cena za celkový přesun hmot, 

- u sadových úprav je poslední stránkou Specifikace rostlin, toto je pomocná strana - jsou zde 

uvedeny podrobné údaje pro sadovnický materiál včetně velikosti rostlin, velikosti balu, výkopu jam 

apod - předběžná cena je cenou bez DPH (počet kusů x jednotková cena), cena vč. ztratného je 

předběžná cena pronásobená příslušným ztratným pro každý typ rostlinného materiálu (tj. př. 2 nebo 

3 %) 

- částka ze specifikace se přenese do položky Specifikace rostlin, uvedené v rozpočtu - pozor, 

nevyplnit dvakrát. 

 

Dotaz 

Ve specifikaci rostlinného materiálu je u pořadového čísla 4.  Amelanchier arborea Robin Hill (keř na 

kmínku) uvedena velikost 10-12. Dle technické zprávy cituji:  budou použity stromy s nasazením 

koruny 2,20 m stejně jako keře na kmínku. Platí tedy, že Amelanchier arborea Robin Hill (keř na 

kmínku) bude ve velikosti 10-12 a založení koruny 2,20 m? 

Odpověď: 
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V projektové dokumentaci je skutečně počítáno, že budou použity dřeviny v kategorii "alejové 

stromy" - dle normy 46 4902 nasazení koruny nad 200 cm, dle 464902-1 výška kmene obvodu do 25 

cm nejméně 220 cm. Katalog Arboeka, odkud byly údaje čerpány, má předmětnou dřevinu do této 

kategorie zařazenu (skupina Vzrostlé alejové a solitérní stromy). Požadavek je v dokumentaci proto, 

že dřeviny budou vysazeny podél komunikace a tudíž je třeba zajistit podjezdnou a podchodnou 

výšku. Na stanovišti musejí být dřeviny investorem následně dále zapěstovány. 

 

Dotaz 

Dále je v technické zprávě navržena aletrnativa za druh Amelanchier arborea Robin Hill a to Syringa 

vulgaris Monique Lemoine. Je tato alternativa možná? Dále v jaké velikosti a v jaké výšce založení 

koruny? 

Odpověď: 

Zadavatel variantní nabídku nepřipouští. Nabídka bude bez variantního řešení, viz rozpočty (VV) 

výsadeb. 

 

Praha, 18. 1. 2016 

 

Mgr. Vlastimil Křesálek, v.r. 
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