
Veřejná zakázka: Výměna vodovodu a kanalizace Okružní IV Jevíčko I. etapa 

Zadavatel: Město Jevíčko 

Věc: Dodatečná informace a sdělení 

 

Dodatečná informace: 

Zadavatel obdržel žádost o dodatečnou informaci. Její znění vč. odpovědi tímto zadavatel poskytuje. 

Dotaz č. 1 

V zadávací dokumentace se uvádí, že kanalizace má být provedena z potrubí PVC DN 400 SN 8 (ve 

výkazu výměr i v technické zprávě), PVC DN 150 SN 4 (ve výkazu výměr) a PVC DN 200 (není uvedeno 

SN. Jaké SN potrubí má být použito na stoky a jaké na přípojky? Má být použito pěněné potrubí nebo 

plnostěnné?  

Odpověď: 

Materiál na přípojky i stoky bude proveden z materiálu SN 8 – ve výkazu výměr sjednoceno 

Dotaz č. 2 

Ve vzorovém výkrese D.1.12 Domovní revizní šachty je uvedena šachta s průměrem těla DN 200. Ve 

výkaze výměr kanalizačních přípojek je však uvedena v položce č. 45 šachta DN 400. Jaké šachty mají 

být použity?  

Odpověď: 

Domovní revizní šachta bude s průměrem těla DN 200, ve výkazu výměr opraveno. 

Dotaz č. 3 

Ve výkazech výměr jsou pouze poplatky za skládku přebytečné zeminy. Chybí však poplatek za 

skládku suti. Kam uvést částku za poplatky skládkovného suti?  

Odpověď: 

Doplněny položky pro skládku suti pro každý oddíl –  

SO 01 Kanalizace - položka č. 64, Vodovod – položka č. 87, Kanalizační přípojky – položka č. 54, 

Vodovodní přípojky – položka č. 36 

SO 02 Kanalizace - položka č. 60, Vodovod – položka č. 72, Kanalizační přípojky – položka č. 47, 

Vodovodní přípojky – položka č. 37 

SO 03 Kanalizace – položka č. 59 

 

Sdělení: 

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 7. 3. 2016, 10:00 hod.  

Otevírání obálek proběhne dne 7. 3. 2016 2016 od 10:00 hod. 

 

Přílohy: 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v2 (pozn. barevně označeno – nové 

položky žlutě, upravený popis růžově) 

 

 

Praha, 25. 2. 2016 

 

 

Mgr. Vlastimil Křesálek, v.r. 

za osobu pověřenou zadavatelskou činností 
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