Obec Synkov – Slemeno
Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel: 494 322 932
Email: obec.synkov.slemeno@cmail.cz

V Synkově dne 25.5.2016

Dodatečné informace č.1
k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce komunikace U mlýna II. etapa“
Zadavatel: Obec Synkov-Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 00579289
Veřejná zakázka je zadávána v souladu s §18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č.137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, zakázka malého rozsahu na stavební práce. Nejedná se o zadávací
řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon“).
Zadavatel poskytuje dodatečné informace na základě dotazů uchazečů o veřejnou zakázku,
včetně přesného znění žádosti. Zadavatel poskytuje dodatečné informace všem známým
dodavatelům. Tyto dodatečné informace č. 1 jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek ze
dne 12.5.2016.
Dotaz č.1:
Dobrý den,
měli bychom pár dotazů k vyjasnění výkazu výměr.
Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky na odstranění kameniva se stětem v tl. 35 cm +
odkop 11 cm, což je celkem 46 cm. Poté by měla být provedena recyklace na místě SROSM
20 cm s doplněním kameniva 16-32 (10% z 20 cm) cca 2 cm, následně ŠD v tl. 15 cm a ACO
v tl. 6 cm.
1) Bude snížena niveleta komunikace o cca 23 cm? Odstranění kameniva + odkop
činí celkem 46 cm. Doplnění kameniva 2 cm + ŠD 15 cm + ACO 6 cm tl. celkem
činí 23 cm. Rozdíl je 23 cm.
2) Proč bude doplňováno kamenivo 16-32 na pláň? Po provedení odkopávky by měla
tvořit pláň již jen zemina a tu by nemělo být potřeba upravovat z hlediska zrnitosti.
Zároveň se pak nebude pravděpodobně jednat o recyklaci za studena, ale o
zlepšení zeminy s přidáním pojiva (dle návrhu polních cest MZ 200 mm).
3) Jaký význam má násobící koeficient 0,57 v položce 997221551 Vodorovná
doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km? Jedná se o odstraněné kamenivo se

štětem. Znamená to, že se nebude odvážet všechno a bude část jen například
nahrnuta na okraj komunikace? Nechybí položky na manipulaci s materiálem,
který se nebude odvážet?
4) Kam bude kamenivo se štětem odvezeno? Ve výkazu výměr není uvedeno zda se
odveze bezplatně na deponii do 1 km nebo zda by neměla být položka „Poplatek
za skládku“ jako je u odkopávané zeminy a odvozová vzdálenost větší.

Odpověď na dotaz č.1:
Předpokládá se, že komunikaci bude zhotovitel provádět podle projektové dokumentace
s využitím své plné odbornosti a v souladu s platným stavebním povolením. Odpovědi na
otázky následují.
Odpověď k bodu 1):
Niveleta bude dle platného PP.
Projektant předpokládal, že odstraňovaný podklad z kameniva drceného se štětem má různou
mocnost a bude mít i proměnnou, předem přesně těžko zjistitelnou vhodnost pro zpětné
použití – recyklaci na místě. Proto je zvolena i rezerva 5 cm na předpokládané anomálie.
Nespotřebovaná suť se odstraní a odveze na deponii.
Odstraňovačky:
30 cm (30+ 5 cm rezerva) odstranění podkladu ZKDSŠ
11 cm odkopávka
celkem 41 cm
navrhovaná konstrukce:
6 cm ACO
15 cm ŠD
20 cm vrstva z recyklovaného materiálu
celkem 41 cm

Odpověď k bodu 2):
Projektant předpokládal, že odstraňovaný podklad z kameniva drceného se štětem bude před
zpětným použitím zapotřebí přetřídit a doplnit frakce tak, aby materiál měl vhodnou křivku
zrnitosti. Proto rozpočet tuto položku obsahuje. Z recyklovaného materiálu se na pláni

provede vrstva 20 cm. Ostatní nepotřebná suť se odstraní a odveze. Do pláně se krom hutnění
nezasahuje. Nejedná se o zlepšení zeminy vápněním.
Odpověď k bodu 3):
Ano. Pouze část odstraňovaného podkladu se použije, zbývající část se odveze. Koeficient
vyjadřuje skutečnost, že z recyklovaného materiálu se na pláni provede vrstva 20 cm. Ostatní
nepotřebná suť horší kvality se odveze. Manipulaci řeší položky 34 a 35.

Odpověď k bodu 4):
Odvozová vzdálenost byla s obcí konzultována a shledána jako dostačující. Předpokládá se, a
je to i obvyklé, že uložení suti nebo její další použití probíhá po dohodě dle dispozic
investora. Materiál bude využit obcí. Předpokládaná deponie je do 1 km.

Vzhledem k výše uvedeným dodatečným informacím zadavatel prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek a to takto: Nabídka musí být doručena zadavateli do pondělí dne 6.6.2016
do 16:00 hod. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem
považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se
uskuteční v pondělí dne 6.6.2016 od 16:00 hod. v sídle zadavatele na adrese Synkov 48,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, v zasedací místnosti.

Jaroslav Štefek
místostarosta obce

