Veřejná zakázka: Infrastruktura pro 15 RD – Biskupice SO 01 Komunikace
Zadavatel: Obec Biskupice

Věc: Dodatečná informace
Dodatečná informace:
Zadavatel obdržel žádost o dodatečnou informaci. Její znění vč. odpovědi tímto zadavatel poskytuje.
Dotaz č. 1
Ve výkresech řezů komunikace jsou uvedeny na ohraničení chodníků záhonové obrubníky. Ve výkazu
výměr však záhonové obrubníky uvedeny nejsou. Budou se záhonové obrubníky realizovat?
Odpověď:
Ano, je nutno započítat záhonové obrubníky.
dodávka a montáž do betonového lože obrubník záhonový šedý ABO 100 x 5 x 20 cm 313 ks
Dotaz č. 2
Jak budou řešeny vjezdy na parcely? V řezu je uvedeno, že by měl být u vjezdů snížený. Bude použito
přejezdových a přechodových obrubníků? Kolik jich bude? Ve výkazu výměr uvedeny nejsou.
Odpověď:
Ano, pro každý vjezd je uvažováno snížení obrubníků, proto budou ve vjezdech a vchodech využity
silniční obrubníky přechodové a snížené v následujícím členění:
vjezd (šířka 3 m) SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ L/P 100 x 15 x 15 – 25 (šedý, 1L + 1P kus) a
SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 100 x 15 x 15 (šedý, 3 ks)
vchod (šířka 1 m) SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ L/P 100 x 15 x 15 – 25 (šedý, 1L +1P) a SILNIČNÍ
OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 100 x 15 x 15 (šedý 1 ks)
celkem 15 vjezdů a 15 vchodů
dodávka a montáž do betonového lože SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ L 100 x 15 x 15 – 25 (šedý,
levý) 30 ks
dodávka a montáž do betonového lože SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ P 100 x 15 x 15 – 25 (šedý,
pravý) 30 ks
dodávka a montáž do betonového lože SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 100 x 15 x 15 – 25 (šedý) 60
ks
Na základě dotazu č. 1 a č. 2 dodavatel ocení doplněk rozpočtu (viz příloha č. 1 dodatečné
informace), a to v členění zde uvedeném. Oceněný doplněk rozpočtu bude součástí nabídky jako
samostatný list (součást přílohy č. 4 smlouvy - oceněný výkaz výměr). Dodavatel celkovou cenu
doplňku rozpočtu zahrne do cenové nabídkové ceny (čl. IV. smlouvy, příloha č. 3 - rekapitulace
nabídkové ceny).
Přílohy: Příloha č. 1 – doplněk rozpočtu (položky č. 90 - 93)
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