Zadavatel

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Se sídlem

Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastupuje

Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO

72048972

Název veřejné zakázky

Oprava ohrazení koňských výběhů v krajině
(opakovaná VZ)

Evidenční číslo VZ

50/2018

Druh veřejné zakázky

veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ VÝZVY Č. 3
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 21. 11. 2018 žádosti dodavatelů
o vysvětlení výzvy této veřejné zakázky.
Zadavatel poskytuje toto vysvětlení:
Dotaz č. 9: Dobrý den. Máme několik dotazů. 1. Žádáme Vás o přesnou specifikaci
dřeva.
Odpověď č. 9: Doplněno do položky č. 13 položkového soupisu prací a dodávek.
Dotaz č. 10: 2. Skutečně požadujete vápenný nátěr? Ve smlouvě je záruka na dílo
5 let. Tuto dobu nejsme schopni zajistit.
Odpověď č. 10: Vápenný nátěr je žádoucí především z hlediska památkové péče,
opotřebení nátěru klimatickými vlivy v běžné míře nebude bráno jako závada.
Dotaz č. 11: 3. V položce 12 není montáž 667 m, v pol. 8 a 9 je jen vyjmutí
a osazení sloupku.
Odpověď č. 11: Doplněno do položky č. 12 položkového soupisu prací a dodávek.
Dotaz č. 12: 4. Tloušťka plechu - dle našich informací (viz foto v příloze) se
nejedná o plech tloušťky 2 mm. Žádáme Vás o přesnou specifikaci materiálu
kotvícího plechu.

Odpověď č. 12: Na uvedeném obrázku je pouze jeden z mnoha typů spojovacího
prostředku. Pro účely VZ byla navýšena tloušťka materiálu na 3 mm.
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Dotaz č. 13: Dobrý den, při bližším prostudování projektové dokumentace
a výkazu výměr, jsem narazil na nesoulad a to:
V betonovém sloupku má být osazena betonářská výztuž R8, v počtu 4 ks
na sloupek. Hmotnost výztuže R8 = cca 0,4 kg/m.
Výpočtem vychází tedy 0,4 kg x 1,7 m délka sloupku x 4 ks x 2260 sloupků
= 6 147 Kg = 6,147 T.
Kde je tato výztuž vykázána?
S pozdravem

Odpověď č. 13: Náklady na dodávku a montáž výztuže jsou zahrnuty v položce č. 5 a č. 6,
tj. výroba tohoto atypického prvku.

V Kladrubech nad Labem dne 22. 11. 2018

Digitálně podepsal

Lenka
Lenka Suchánková
2018.11.22
Suchánková Datum:
08:31:57 +01'00'

____________________________
Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek
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