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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 
 
 

 

 

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Zadavatel: Obec Hrádek 

Sídlo: Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma 

IČ: 00292869 

Statutární zástupce: Ondřej Kubic, starosta 

 
Zástupce zadavatele (organizátor vř): Timoris Projekt a.s. 

Sídlo: Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc – Holice 

IČ: 27826040 

Zastoupený: Ing. Davidem Sloukou, ředitelem 
 

 
 2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Zadavatel v souladu s ustanovením části 15 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky vydává toto 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

(1) DOTAZ UCHAZEČE ze dne 14.05.2019: 

Ve výkazu výměr u položek č. 13 a 14 „Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm“ je uvedena menší 

plocha, než je plocha asfaltového betonu. Domníváme se, že plocha podkladních vrstev ze štěrkodrti by měla být 

větší než plocha asfaltového betonu, protože je zde ještě nutno počítat s rozšířením pod obruby. Žádáme Vás 

tímto o prověření výměr u položek č. 13 a 14.  

 

(1) ODPOVĚĎ ZADAVATELE: 

Jedna komunikace, která se bude opravovat již podklad ze štěrkodrti má, proto je tato položka v menším 

rozsahu než asfaltový povrch. 

Název veřejné zakázky: Obnova místních komunikací v obci Hrádek 
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 3. ÚPRAVA LHŮTY K PODÁNÍ NABÍDEK  

Vzhledem k tomu, že provedené vysvětlení zadávací dokumentace NEMĚNÍ předmět zakázky, ani NEMÁ VLIV 

na okruh potencionálních uchazečů, rozhodl zadavatel o případné úpravě lhůty k podání nabídky takto: 

 

Původní lhůta pro podání nabídky do 17:00 hod dne 27.05.2019 zůstává v platnosti.  
 

 

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto nejsou dotčena. 
 

Toto vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 bude zasláno elektronicky všem známým uchazečům a uveřejněno 

stejným způsobem, jakým byla uveřejněna Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku. 

 

Uchazeči sami nesou odpovědnost za to, že podají nabídku v souladu s aktuálně platnými zadávacími 

podmínkami. 

 

V Olomouci dne 15.05.2019 
 
 

 
Jménem zástupce zadavatele: 

Ing. David Slouka, ředitel Timoris Projekt a.s. 
 
 
 
 
 

Přílohy: 
Nic se nepřikládá. 
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