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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Veřejná zakázka: Cyklostezka Bratrušov
Dotaz č. 1
U obou výkazů výměr v SO s názvem „Vedlejší rozpočtové náklady – neuznatelné náklady“ se
vyskytuje položka :
034503000

montáž, demontáž, materiál včetně náhrady v případě poškození.

kpl

2,000

Žádáme zadavatele o specifikaci nákladů, které má výše uvedená položka obsahovat.
Odpověď:
Zveřejňujeme opravený výkaz výměr. Je uveden celý popis položky.
Dotaz č. 2
Ve výkazu výměr „Cyklostezka Bratrušov – 1. rozpočet“ v SO „OS 001.UN - Vedlejší rozpočtové
náklady - uznatelné náklady“ jsou duplicitně s SO „OS 001.NN - Vedlejší rozpočtové náklady neuznatelné náklady“ uvedeny níže uvedené položky:
Jak má uchazeč ocenit níže uvedené položky do nabídky? Jedná se o položky, které nelze rozdělit
na „uznatelné a neuznatelné“.

1

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

012303000

Veškeré náklady na zajišťení zaměření skutečného provedení stavby.

VRN3

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště, oplocení požadovaných částí staveniště a přejezdy přes překopy

K

D
2

K

030001000

3

K

031002000R Veškeré náklady na zajištění staveništních cest dle potřeb dodavatele

1|4

Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. ú.: 1905609309/0800
IČ: 00303461

kpl

1,000

kpl

1,000

kpl

1,000

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk

4

K

D
5

K

034403000

Zajištění objízdné trasy (rozhodnutí), včetně veškerého dočasného dopravního
značení, SSZ

VRN4

Inženýrská činnost

045203000

Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost

kpl

1,000

…

1,000

Odpověď:
Duplicitní položky byly odstraněny z výkazu výměr a to z „OS 001.NN - Vedlejší rozpočtové náklady
- neuznatelné náklady“. Opraveno ve výkazu výměr.
Dotaz č. 3
Ve výkazu výměr „Cyklostezka Bratrušov – 1. rozpočet“ v SO „OS 101.1 NN - Smíšená stezka osa
číslo 1 - neuznatelné náklady“ postrádáme položky na zřízení a odstranění bednění u níže
uvedených položek.
Neuvažuje zadavatel o doplnění VV“.
11

K

274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC2

m3

5,400

12

K

274322611

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 30/37

m3

3,200

28

K

899623151

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř.
C 16/20

m3

36,040

Odpověď:
Do výkazu výměr byly doplněny položky týkající se bednění základů pod propustky a základových
prahů. Nebylo doplněno bednění pro obetonování trouby propustku, které se nepředpokládá.
Bednění k položce 11: (1,00+0,5)*0,75*2*16= 36 m2 doplněny položky 42 a 43
Bednění k položce 12: (1,0+0,3)*0,8*2*16= 33,28 m2 doplněny položky 42 a 43
Bednění k položce 28 se nepředpokládá - jedná se o obetonování potrubí nikoliv základy
Dotaz č. 4
Ve výkazu výměr „Cyklostezka Bratrušov – 1. rozpočet“ v SO „OS 101.1 UN - Smíšená stezka osa
číslo 1 - uznatelné náklady“ postrádáme položky na zřízení a odstranění bednění u níže uvedené
položky.
Neuvažuje zadavatel o doplnění VV“.
92

K

899623151

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
beton tř. C 16/20

m3

40,510

Odpověď:
Do výkazu výměr byly doplněny položky týkající se bednění základů pod propustky a základových
prahů. Nebylo doplněno bednění pro obetonování trouby propustku, které se nepředpokládá.
Bednění k položce 42: (1,00+0,5)*0,75*2*12= 27 m2 doplněny položky 114 a 115
Bednění k položce 42: (2,0+1,0)*0,8*2*4= 19,2 m2 doplněny položky 114 a 115
Bednění k položce 43: (1,0+0,3)*0,8*2*16= 33,28 m2 doplněny položky 114 a 115
Bednění k položce 43: (1,0+0,3)*0,8*2*10= 20,8 m2 doplněny položky 114 a 115
Bednění k položce 43: (1,0+0,3)*0,8*2*34= 70,72 m2 doplněny položky 114 a 115
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Bednění k položce 43: (2,0+0,5)*0,8*2*7= 28 m2 doplněny položky 114 a 115
Bednění se nepředpokládá k položce 92 - jedná se o obetonování potrubí nikoliv základy
Dále jsou položky týkající se obetonování upraveny v objektu OS 101.2.UN a OS 101.3.UN
OS 101.2.UN - Smíšená stezka osa číslo 2 - uznatelné náklady
Do výkazu výměr byly doplněny položky týkající se bednění základů pod propustky a základových
prahů. Nebylo doplněno bednění pro obetonování trouby propustku, které se nepředpokládá.
Bednění k položce 20: (1,00+0,5)*0,75*2*1= 2,25 m2 doplněny položky 48 a 49
Bednění k položce 21: (1,0+0,3)*0,8*2*2= 4,16 m2 doplněny položky 48 a 49
OS 101.3.UN - Smíšená stezka osa číslo 3 - uznatelné náklady
Do výkazu výměr byly doplněny položky týkající se bednění základů pod propustky a základových
prahů. Nebylo doplněno bednění pro obetonování trouby propustku, které se nepředpokládá.
Bednění k položce 26: (1,00+0,5)*0,75*2*1= 2,25 m2 doplněny položky 45 a 46
Bednění k položce 27: (1,0+0,3)*0,8*2*2= 4,16 m2 doplněny položky 45 a 46
Dotaz č. 5
Ve výkazu výměr „Cyklostezka Bratrušov – 1. rozpočet“ v SO „OS 101.1 UN - Smíšená stezka osa
číslo 1 - uznatelné náklady je rozpor u měrných jednotek níže uvedených položek:
Žádáme zadavatele o opravu VV“.
46

K

339921113

Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády
přes 1000 do 1500 mm

kus

12,000

47

M

592284270

palisáda tyčová půlkulatá armované 17,5X20X150 cm

kus

69,943

Odpověď:
Ve výkazu bylo opraveno množství u položky 46.
Dotaz č. 6
Ve výkazu výměr „Cyklostezka Bratrušov – 2. rozpočet“ v SO „OS 002.UN - Vedlejší rozpočtové
náklady - uznatelné náklady“ jsou duplicitně s SO „OS 002.NN - Vedlejší rozpočtové náklady neuznatelné náklady“ uvedeny níže uvedené položky:
Jak má uchazeč ocenit níže uvedené položky do nabídky? Jedná se o položky , které nelze rozdělit
na „uznatelné a neuznatelné“.
1

K

D

012303000

Veškeré náklady na zajišťení zaměření skutečného provedení stavby.

VRN3

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště, oplocení požadovaných částí staveniště a přejezdy přes překopy

kpl

1,000

kpl

1,000

2

K

030001000

3

K

031002000R Související práce pro zařízení staveniště - zajištění staveništních cest

kpl

1,000

4

K

034403000

Zajištění objízdné trasy (rozhodnutí), včetně veškerého dočasného dopravního značení, SSZ

kpl

1,000

VRN4

Inženýrská činnost

045203000

Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost

…

1,000

D
5
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K

Odpověď:
Duplicitní položky byly odstraněny z výkazu výměr a to z „OS 002.NN - Vedlejší rozpočtové náklady
- neuznatelné náklady“. Opraveno ve výkazu výměr.
Dotaz č. 7
Ve výkazu výměr „Cyklostezka Bratrušov – 2.rozpočet“ v SO „OS 102.2 NN - Úprava odvodnění
komunikace u křižovatky s ulicí Zemědělská - neuznatelné náklady“ postrádáme položky na
zřízení a odstranění bednění u níže uvedené položky.
Neuvažuje zadavatel o doplnění VV“.
54

K

899623151

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton
tř. C 16/20

m3

43,000

Odpověď:
Do výkazu výměr byly doplněny položky týkající se bednění základů pod propustky a základových
prahů. Nebylo doplněno bednění pro obetonování trouby propustku, které se nepředpokládá.
Bednění se nepředpokládá - jedná se o obetonování potrubí nikoliv základy
Bednění k položce 24: (2,0+1,0)*0,8*2= 4,8 m2 doplněny položky 70 a 71
Bednění k položce 25: (1,0+0,3)*0,8*2*10= 20,8 m2 doplněny položky 70 a 71
Dotaz č. 8
Ve výkazech výměr na zakázku „Cyklostezka Bratrušov – 1.+ 2. rozpočet“ (vyjma SO 901 NN
Sadové úpravy) postrádám položku na přesun hmot.
Neuvažuje zadavatel o doplnění VV“.
Odpověď:
Přesuny hmot budou dodavatelem stavby zahrnuty v nákladech stavby.
Dotaz č. 9
V projektové dokumentaci na SO 402 Veřejné osvětlení postrádáme schéma rozvaděčů RVO a
RVO-1.
S ohledem na kompletní nacenění SO 402, žádáme zadavatele o doplnění výše uvedeného
schématu.
Odpověď:
Zveřejňujeme doplněné schéma rozvaděčů.

S pozdravem

Ing. Pavel Volf
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic
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