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DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodatečná informace č. 1, vysvětlení zadávací dokumentace
Veřejná zakázka:

REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN
PRO ROK 2019 – 17. ETAPA
Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Město Hodonín
Zastoupené:
Libor Střecha, starosta města
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín, PSČ 695 35
00284891
CZ699001303

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:
Ing. Jiří Lindovský / telefon: +420 518 316 353 / email: lindovsky.jiri@muhodonin.cz
Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:
MgA. Petr Drábek / telefon: +420 518 316 338 / email: drabek.petr@muhodonin.cz
INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce
Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Zjednodušené podlimitní řízení

Vážení uchazeči,
v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám
Zadávací dokumentace (viz níže).
Dotaz dodavatele ze dne 8. 11. 2019:
Dotaz č. 1
Zadavatel poskytl zadávací dokumentaci, jejíž součástí je Soupis prací, ve kterém je pro objekt Hodonín,
ZŠ Očovská – schodiště, plocha a rampa před vstupem do ZŠ v oddíle č. 63 Podlahy a podlahové
konstrukce uvedena položka č. 67 Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm (exteriér), včetně jednonásobné
penetrace. Ze zadávací dokumentace nevyplývá, o jaký potěr se mělo jednat. V poznámce je uvedeno,
že potěr bude umístěn na ploše před vestibul, ale v příčném řezu není vyznačen a v technické zprávě
není okomentován. Je zde pouze izolační stěrka, která je však uvedena jako položka č. 90 Hydroizolační
povlak v oddílu 711 Izolace proti vodě.
Dotaz č. 2
V soupisu prací pro Ulici Očovská je v objektu Komunikace v oddíle č. 5 Komunikace uvedena položka
č. 33 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ACL 11 v tl. 3 až 5 cm (ČSN EN 13108-1),
s rozprostřením hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů. Uchazeč se domnívá, že označení
ACL 11 je chybné, jelikož se běžně používá buď ACL 16, nebo 22.
Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 1 k dotazu ze dne 8. 11. 2019:
K dotazu č. 1
Jedná se o potěr na bázi cementu. Položka oceňuje vyrovnání plochy po vybourání stávající dlažby před
aplikací hydroizolační stěrky. Plocha stěrky je shodná s plochou hydroizolační stěrky.
K dotazu č. 2
Velikost zrna kameniva souvisí s min. tloušťkou vrstvy z asfaltového betonu. Proto pro tl. 30 mm není
možné navrhnout velikost zrna 16 mm.
Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.
Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 1 byla uveřejněna a je ke stažení na profilu
zadavatele, na webové aplikaci JOSEPHINE, a na www stránkách města Hodonín.
Adresy domén:
https://profily.proebiz.com/profile/00284891
https://josephine.proebiz.com/cs/
http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044
V Hodoníně dne 11. 11. 2019
MgA. Petr Drábek
Odbor právní
Administrace veřejných zakázek

