= Zájemci veřejné zakázky =
Valašské Meziříčí 7. února 2017
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
Identifikace veřejné zakázky:
Název:
Druh podle předmětu:
Druh podle finančního limitu:

Oprava komunikace v ulici Pod lesem - Krhová
Stavební práce
VZ malého rozsahu, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů1

Zadavatel, tj. Obec Krhová, se sídlem Hlavní 205, 756 63, IČ: 01265750, který je v rámci
výběrového řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o.,
se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25869043, obdržel žádost o
vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „žádost“).
Přestože byla tato žádost doručena po lhůtě určené pro vysvětlení zadávacích podmínek, rozhodl
se zadavatel na ni přesto reagovat:
Dotaz č. 1 ze dne 7. 2. 2017:
V oddíle 57 rozpočtu jsou dvě položky:
22 577 13
4111_/00
23 577 14
4111_/00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2

1222,000

m2

1222,000

Neměla by jedna z těchto položek být uvedena jako ACP (asfaltový beton vrstva podkladní)?
Odpověď na dotaz č. 1:
Vrstva tl. 40 mm je obrusná, vrstva tl. 50 je podkladová. Je navržen stejný materiál – ACO 11 i pro
podkladní vrstvu, neboť tato tloušťka podkladní vrstvy se může vzhledem k nerovnostem
stávajícího povrchu lokálně lišit a v některých místech může být menší. Položky v rozpočtu jsou
tedy takto správně.
Elektronicky podepsal(a) Markéta
Vodáková
Datum: 2017.02.07 10:22:02 CET

Bc. Markéta Vodáková
QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele

1

Druh VZ dle zadavatele: IV. kategorie
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