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

Zadavatel: Město Jevíčko 

Věc: Dodatečná informace 

 

Dodatečná informace: 

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

 

Dotaz č. 1 

V poskytnutém výkazu výměr na základě dodatečných informací č. 1 jsou uvedeny objekty pro provedení I. - III. Etapy. Dle zadávacích podmínek je 

předmětem díla pouze I. Etapa. Předpokládáme správně, že předmět dle zadávacích podmínek zůstal stejný (pouze I. Etapa)? Pokud ano, co s ostatními 

výkazy pro II. A III. Etapu? 

Odpověď: 

Ano, předmětem plnění je pouze I. etapa. Ocení se pouze rozpočet pro I. etapu. 

 

Dotaz č. 2 

V původním výkazu výměr byly v objektu VRN pro I. etapu uvedeny pevné ceny (položky č. 10, 13 a 14) což ve výkazu výměr zaslaném v dodatečných 

informacích č. 1 chybí. Budou tyto ceny zadavatelem doplněny? 

Odpověď: 

Dodavatel ocení jednotlivé položky do předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v členění zde uvedeném, mimo položek 

ve VRN číslo 10 (poplatky SÚS), číslo 13 (arch. průzkum) a číslo 14 (rezerva). Ceny těchto položek dodavatel překlopí ze soupisu prací a dodávek 

poskytnutých zadavatelem společně s neuveřejněnou částí zadávací dokumentace, tedy: 

 

10 K 000000024 Poplatky SUS kpl 1,000 37 700,00 37 700,00   

 
PP 

 
Poplatky SUS 

     

13 K 000000026 
Archeologicko - historický průzkum včetně vypracování zprávy archeologicko-
historického průzkumu 

kpl 1,000 
300 

000,00 
300 000,00   

 
PP 

 
Archeologicko - historický průzkum včetně vypracování zprávy archeologicko-
historického průzkumu      

14 K 000000027 Rezerva 100 000,-  kus 1,000 
100 

000,00 
100 000,00   
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Dotaz č. 3 

Výkazy výměr obsahují položky: 

Objekt Rekonstrukce kanalizace pol. č. 36 Kanalizační potrubí… a 

Objekt Přepojení kanalizačních přípojek pol. č. 30 a 32 Kanalizační potrubí… 

Ve kterých je dle zvolené cenové soustavy obsažena dodávka trubního materiálu. Zároveň výkazy výměr k jednotlivým položkám obsahují zvlášť 

specifikovaný materiál konkrétního trubního materiálu. Tímto postupem by byl trubní materiál započítán 2x.  

Odpověď: 

K Objekt Rekonstrukce kanalizace pol. č. 36 Kanalizační potrubí… a  

Toto je položka pro montáž (kladení-práci) potrubí (typ položky K), materiál je obsažen v položce č. 37 (typ položky M) 

K Objekt Přepojení kanalizačních přípojek pol. č. 30 a 32 Kanalizační potrubí…  

Toto je položka pro montáž (kladení-práci) potrubí (typ položky K), materiál je obsažen v položkách č. 31 a 33 (typ položky M) 

Ve kterých je dle zvolené cenové soustavy obsažena dodávka trubního materiálu. Zároveň výkazy výměr k jednotlivým položkám obsahují zvlášť 

specifikovaný materiál konkrétního trubního materiálu. Tímto postupem by byl trubní materiál započítán 2x.  

Nejedná se o započítání potrubí 2x. 

 

Praha, 1. 3. 2016 

 

Mgr. Vlastimil Křesálek, v.r. 

za JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o. 

osobu pověřenou zadavatelskou činností 
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