
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 

 
Dotaz č. 2 

Dobrý den, obdrželi jsme dodatečné informace k akci: Jevíčko - Okružní IV - výměna vodovodu a 

kanalizace, DSP, DPS obsahující nový výkaz výměr (slepý rozpočet). Nově jsou zde i další etapy kromě 

řešené etapy I. (jde o etapu II. a III.) Předpokládáme tedy, že se nejedná o navýšení objemu zakázky o 

tyto etapy (že patrně tyto etapy nebyly z výkazu odmazány, jako tomu bylo u původního výkazu). A že 

se nadále řeší pouze etapa č. I. Je tento náš předpoklad, že se má ocenit pouze a jen I. etapa správný? 

Odpověď k dotazům č. 1 a 2: 

Ke změně rozsahu předmětu zakázky o další etapy nedochází. Předmětem plnění je tedy pouze I. 

etapa, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, od. B., čl. 1. Dodavatel nacení pouze výkaz výměr pro 

tuto, tedy I. etapu. 

 

Dotaz č. 3 

Potvrzuji převzetí dodatečné informace s výhradou, že jste plně neodpověděli na dotaz č. 1, neuvedli 

jste, zda má jít o potrubí s pěněným jádrem, nebo o plnostěnné. 

Odpověď: 

Potrubí bude použito plnostěnné – viz příloha k dodatečné informaci 2 - soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr v3. 

I. etapa – kanalizace 

u položky č. 36 změněn plný popis položky (doplněno SN8, plnostěnné) 

položka č. 37 – doplněno slovo plnostěnné 

I. etapa – kanalizační přípojky 

položka č. 30 – změněn plný popis položky (doplněno SN8, plnostěnné) 

položka č. 31 – doplněno slovo plnostěnné 

položka č. 30 – změněn plný popis položky (doplněno SN8, plnostěnné) 

 

Dotaz č. 4 

Dobrý den, v dodatečné informaci č. 1 je uvedeno, že v příloze je barevně označeno – nové položky 

žlutě, upravený popis růžově). Bohužel tam žádné barevné úpravy nevidíme. Mohla bych požádat o 

zaslání znovu? 

Odpověď: 

Barevné označení doplňujeme o seznam položek 

I. etapa - kanalizace 



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

Zadavatel: Město Jevíčko 

položka č. 64 – nová 

I. etapa – vodovod 

položka č. 87 – nová 

I. etapa – kanalizační přípojky 

položka č. 21 – doplněno SN 8 

položka č. 45 – změněn plný popis (DN 200) 

položka č. 87 – nová 

I. etapa – vodovodní přípojky 

položka č. 36 – nová 

 

Dotaz č. 5 

Chtěla jsme se zeptat, zda máme položky vyplnit do původního excelovského souboru a změnit 

popisky dle dodatečné informace č. 1. Či zda bude zadavatel poskytovat nový upravený výkaz výměr 

ve formátu XLS? 

Odpověď: 

Je na rozhodnutí dodavatele, jak bude s dodatečnou informací pracovat. 

VV ve formátu XLS byl poskytnut jako příloha dodatečné informace ze dne 25. 2. 2016 – viz soubor 

s názvem: soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v2. 

 

Sdělení: 

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 9. 3. 2016, 9:00 hod.  

Otevírání obálek proběhne dne 9. 3. 2016 2016 od 9:00 hod. 

 

Přílohy: 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v3 

 

Praha, 29. 2. 2016 

 

za JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o. 

osobu pověřenou zadavatelskou činností 

Mgr. Vlastimil Křesálek, v.r. 
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