
Veřejná zakázka: Návrh výsadeb na veřejných prostranstvích ul. Třebovské a Svitavské - Jevíčko 

Zadavatel: Město Jevíčko 

 
 

Dodatečná informace 

 

Zadavatel obdržel dotaz k zadávacím řízením. Jeho znění vč. odpovědi tímto zadavatel poskytuje. 

 

Dotaz: 

Dobrý den, Chtěla bych se zeptat na položky v rozpočtu, které jsou k nacenění: Rozpočet ul. Svitavská 

strana 2:  geodetické zaměření 0% - na lokalitě se neprovádí? Tedy nenaceňujeme? Kompletační 

činnost dodavatele 0% - tedy nenaceňujeme? 

Odpověď: 

Dobrý den, geodetické zaměření nebylo započítáno do rozpočtu realizace. Pásy zeleně jsou 

jednoznačně dány svou polohou. Je třeba nechat správce sítí vytyčit jejich trasy a navržené stromy 

rozměřit fyzicky dle skutečné polohy tras, která v reálu nemusí souhlasit se zákresem. Pokud je v 

návrhu smlouvy s dodavatelem ovšem požadováno zaměření skutečného provedení stavby, je třeba 

nacenit v rámci zakázky samostatně mimo přímé realizační náklady.  

Kompletační činnost dodavatele nebyla v rozpočtu naceňována. Dotační titul, pro který byl projekt 

zpracován, omezuje výši vedlejších rozpočtových nákladů, proto byla použita jen položka na zařízení 

staveniště, která byla uznatelným nákladem.  

Položky se naceńovat nebudou. 

 

Zadavatel dále uvádí: Tabulka specifikace rostlinného materiálu = poslední list výkazů je dopřesňující. 

Uvádí specifikaci jednotlivých rostlin s uvedením velikosti, průměru balu, velikosti vykopané jámy, 

ztratného apod. - je to pomocná tabulka, která zajistí, že bude použit předepsaný rostlinný materiál 

udané velikosti. Dotační projekt podrobnou specifikaci vyžaduje a ve výkazu výměr je uvedený proto, 

aby nemohl být opomenut např. v Technické zprávě, která se rozpočtáři do ruky nemusí dostat. 

Vypočtené hodnoty se přenesou do řádku rozpočtu ke Specifikaci rostlinného materiálu, tj. ul. 

Svitavská, Vegetační úpravy, pol. 7/str. 3 Specifikace rostlin vč. ztratného, ulice Třebovská, Vegetační 

úpravy pol. 6/str. 3 Specifikace rostlin vč. ztratného. Nezapočítat, prosím, dvakrát. Vzorce ve 

specifikaci nejsou. Každý uchazeč odpovídá za numerickou správnost své nabídky. Výpočet může 

provést manuálně, nemusí nastavovat vzorce.  

 

Praha, 28. 1. 2016 

 

Mgr. Vlastimil Křesálek, v.r. 
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