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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 
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. 2: 

(2) DOTAZ UCHAZEČE ze dne 17.05.2019: 

Zadavatel poskytl Zadávací dokumentaci, jejíž součástí je Položkový stavební rozpočet. 

 

V položkovém rozpočtu je uveden krycí list nabídky, který obsahuje mimo A. Základní rozpočtově náklady i 

 

B. Doplňkové náklady     C. Náklady na umístění stavby 

Práce přesčas     Zařízení staveniště 

Bez pevné podl.     Mimostav. doprava 

Kulturní památka    Územní vlivy 

       Provozní vlivy 

       Ostatní 

       NUS z rozpočtu 

 

Připouští se pro splnění podmínek zadávacího řízeni v tomto případě u některé z výše uvedených položek 

nulové ocenění? 

 
(2) ODPOVĚĎ ZADAVATELE: 
V rámci ocenění zakázky nenulovými položkami se má na mysli ocenění položek, které jsou uchazeči 

zpřístupněny k ocenění (žlutě podbarvené). Položky v částech A, B a C Krycího listu, které uchazeč nemá 

možnost vyplnit, zůstanou nulové. 

Název veřejné zakázky: Obnova místních komunikací v obci Hrádek 
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Veškeré náklady na realizaci zakázky uchazeči zahrnou do svých jednotkových cen položkového rozpočtu, které 

jsou zpřístupněny k editaci. 

 

(3) DOTAZ UCHAZEČE ze dne 17.05.2019: 

Zadavatel poskytl Zadávací dokumentaci, jejíž součástí je Položkový stavební rozpočet. 

 

V položkovém rozpočtu nejsou uvedeny položky pro frézování a odstranění asfaltobetonových vrstev, přestože 

v TECHNICKÉ ZPRÁVĚ je na str. č. 5 uvedeno frézování — 50 mm při navržené konstrukci opravy místní 

komunikace a pro opravu úseku 0,000 až 0,160 km v části I je navržena skladba opravy: odstranění 

asfaltobetonových vrstev — 110 mm. 

 

Prosíme o doplnění, nebo vysvětlení chybějících položek. 

 

(3) ODPOVĚĎ ZADAVATELE: 
Při oceňování zakázky se bude uchazeč řídit položkami ve stávajícím Výkazu výměr. 

  

(4) DOTAZ UCHAZEČE ze dne 17.05.2019: 

Zadavatel poskytl Zadávací dokumentaci, jejíž součástí je Položkový stavební rozpočet. 

 

V položkovém rozpočtu je uvedena položka č. 12 - Podklad z obal kam. ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm, avšak 

TECHNICKÁ ZPRAVA uvádí asfaltový beton středně-zrný ACO 16+ tl. 60 mm a v poskytnutých vzorových 

příčných řezech je uveden ASFALTOVÝ BETON ACL 16 50/70. 

 

Prosíme o vysvětlení nebo upřesnění požadovaného materiálu s příslušnou střední tloušťkou. 

 

Dále je v položkovém rozpočtu uvedena položka č. 15 - Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. nad 3 m, tl. 4 cm, 

avšak TECHNICKÁ ZPRÁVA i vzorový příčný řez uvádějí tl. 50 mm. 

 

Prosíme o upřesnění nebo vysvětlení položky. 

 

(4) ODPOVĚĎ ZADAVATELE: 

Při oceňování zakázky se bude uchazeč řídit položkami ve stávajícím Výkazu výměr. 

  

(5) DOTAZ UCHAZEČE ze dne 20.05.2019: 

Zadavatel poskytl Zadávací dokumentaci, jejíž součástí je Položkový stavební rozpočet. 

 

V položkovém rozpočtu je uvedeno v listu „Stavební rozpočet" oddíl s kódem 521 — zřízení koleje železniční 

normálně rozchodné. V tomto oddíle jsou uvedeny položky: 

Dočasná dopravní opatření 

Propagace 

Geodetické zaměření skutečného provedení 

Vytyčení inženýrských sítí 

 

Domníváme se, že název oddílu je nesprávný, jelikož nezřizujeme žádné železniční koleje. Správný název oddílu 

by měl být Vedlejší rozpočtové náklady. 
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Žádáme o vysvětlení či opravu názvu oddílu.  

 

(5) ODPOVĚĎ ZADAVATELE: 

Jedná se o chybné označení oddílu, správné označení oddílu je ON Ostatní náklady. Změna názvu oddílu ale 

nemá žádný vliv na ocenění jednotlivých položek- uchazeč ocení položky specifikované kódem a názvem 

položky ve stávajícím Výkazu výměr. Položka propagace obsahuje trvalou pamětní desku A4 (kov/ plast), 

položka bude oceněna maximálně ve výši 4.000 Kč bez DPH (dle podmínek poskytovatele dotace). 

 

 

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. 2 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 21.05.2019 
 
 

 
Jménem zástupce zadavatele: 

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

Přílohy: 
Bez příloh. 


