K – BUILDING CB a.s.
Hraniční 2094
370 06 České Budějovice
ID datové schránky: 5zncivz
Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek
Identifikace zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
jednající:

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
00245836
Ing. Hynek Pazderka, člen komise

Veřejná zakázka: Oprava mostu ev. č. CK-008 (silniční most ve Starých Dobrkovicích)
Dotaz dodavatele č. 1
Položka č. 1 výkazu výměr POPLATKY ZA SKLÁDKU lámaná a frézovaná živice v množství
33,062 t. Podle nové vyhlášky č. 130/2019 Sb., by mělo být v projektu uvedeno PAU (množství
polyaromatických uhlovodíků) odstraňovaných asfaltových směsí a na základě hodnoty PAU se
odovíjí kvalitní třída ZAS-T1 až ZAS-T4 a výše poplatku za uložení živice na skládce. Doplní
zadavatel tuto hodnotu do zadávací dokumentace, poněvadž bez této zásadní informace není
uchazeč schopen stanovit odpovídající cenu poplatku za uložení?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel tyto údaje nemá k dispozici, tudíž je není možné do zadávací dokumentace doplnit.
Dotaz dodavatele č. 2
V objektu SO 201 položka číslo 77 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU POLYMERNÍ je
podle nás chybný výpočet množství m2 izolace mostovky. Prověří zadavatel tuto hodnotu a
zveřejní opravený výkaz výměr?
Odpověď zadavatele:
Tento údaj je stanoven zodpovědným projektantem, tudíž zadavatel nemůže tento údaj měnit.
Dotaz dodavatele č. 3
V příloze č. 11 Zadávací dokumentace je uvedeno, že zdivo teras bude provedeno z přírodního
sbíraného kamene hnědé (okrové) barvy a dále že tento kámen bude jako jiný běžně používaný
v Českém Krumlově. Mohl by zadavatel upřesnit či určit lokalitu nebo případný lom, kde by se dal
kámen, který bude před použitím odsouhlasen zástupcem zadavatele získat?
Odpověď zadavatele:
Jedná se o sbíraný kámen, tudíž není možné určit lokalitu ani lom. Jedná se o kámen potřebné
kvality získaný při demolicích, zemních pracích nebo sbíráním v terénu, popřípadě ze zásob
zadavatele. V nárožích či hranách mohou být použity kamenné prvky jako štípané krajníky či
kamenné kostky s patřičnou úpravou prýskáním.
V Českém Krumlově dne
podepsal
ing. Hynek Digitálně
ing. Hynek Pazderka
2021.02.25
Pazderka Datum:
15:06:24 +01'00'
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