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Technické služby m ěsta Nymburka
přĺspěvkavá organizace
V Zahrádkách 1536/8
28802 Nymburk

Dodatečná informace č.1
K veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
Oprava úseku chodníku v ul. Ji čínská
TS-K5/2020
Veřejná zakázka je zadávána v souladu s Vnit řním předpisem č.N107 TS města Nymburka
zadavatelem:
Technické služby města Nymburka

Zadavatel vydává na základ ě obdrženého dotazu dodate čnou informaci č. 1
Dotazy:
1) Položkový rozpo čet neobsahuje výkaz vým ěr, bez kterého nelze zkontrolovat návaznosti jednotlivých položek a
posoudit správnost vým ěr. V některých případech se domníváme, že dokonce n ěkteré položky chybí a položkový
rozpočet je neúpiný. Například k položce „Odstran ění podkladu živičného ti. lOOmm (194,4m2)" neexistuje adekvátní položka, která by řešila uvedení komunikace po rekonstrukci chodníku do p ůvodního stavu. žádáme vás o dopinění výkazu vým ěr a kontrolu položkového rozpo čtu.
2) V položkovém rozpočtu nejsou vůbec řešeny vjezdy do garáží či na pozemky soukromých vlastníků. Navržená
zámková dlažba tl.40mm v četně souvrství je nevhodná. žádáme vás o p ředělání položkového rozpočtu tak, aby zahrnoval i výše zmín ěné vjezdy.
3) Dále se domníváme, že i navržená skladba pro chodníky (Podklad ze ŠD tl.200mm + kladecí vrstva ze ŠD + zámková dlažba t1.40mm) je nevyhovující. žádáme vás o zm ěnu návrhu tloušťky zámkové dlažby.
4) V oddílu 997 (přesun sutě) chybí položka nakládání suti a vybouraných hmot. žádáme vás o její dopin ění.
5) Dle položek „Vodorovná doprava suti z kusových materiál ů do 1km" a „Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiál ů" se předpokládá, že se skládka suti nachází v okruhu do 2km. žádáme vás o
navýšení výměry u položky „Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiál ů" o adekvátní
vzdálenost zahrnující dopravu suti na nejbližší skládku, která má v portfoliu likvidaci stavebního odpadu z prostého
betonu (17 010 1) a odpadu asfaltového bez obsahu dehtu (17 03 02).
6) Z položkového rozpo čtu nám není zřejmé, jaký význam má položka „Sva řovaná kari síť KA 17 oko 150x 150 mm
drát 4 mm". žádáme vás o vysv ětlení významu této položky.

Odpověd' zadavatele:
add 1) Položkový rozpo čet je takto kompletní a v po řádku. Jedná se o agregované položky, které obsahují kompletní
provedení prací. Položka,, Odstran ění podkladu živičného t1.1 00 mm (194,4m2)" je pouze položka bourání.

T.: +420 325 517 961
E.: info@ts-nvmburk.cz

I Č:00067041
DI Č : CZ00067041

www.ts-nvmburk.cz

datová schránka: vtjyq4t

NO Technické služ by

Technické služby m ěsta Nymburka
p říspěvková organizace
V Zahrádkách 153618
28802 Nymburk

add 2) Položkový rozpo čet řeší vjezdy do garáží jako sou č ást chodníku. Navržená zámková dlažba t1.40 mm v četně
souvrství je zcela vyhovující a na p řání investora. Položkový rozpo čet dále zůstává beze zm ěn.
add 3) Navržená skladba pro chodníky (podklad ze ŠD t1.200 mm + kladecí vrstva ze šD + zámková dlažba

tI.40mm je zcela vyhovující. Jedná se o zadání dle jednotného stylu ulice.
add 4) V oddílu 997 (Přesun sutě ) je položka kompletní. Jedná se o agregované položky. Zmín ěné položky

nakládání suti a vybouraných hmot jsou sou částí.
add 5) Položky nakládky a likvidace odpadu jsou úpiné a adekvátní. Je v ěcí původce odpadu jak ve věci zákonně

naloží.
add 6) Položka rozpočtu „Svařovaná kari sí ť" je materiálová položka ur čena pro vyztužení únosností vozovkového

podloží

V Nymburce, dne 3. 4. 2020
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