Dodatečná informace č. 2
ZADAVATEL:
Sídlem:
Jednající:
IČ:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
272 83 518
dne 21. 09. 2021

Veřejná zakázka malého rozsahu:

Opravy zpevněných ploch v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám
vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Dotaz č.2:
Dovolujeme si rozporovat vysvětlující odpovědí na náš dotaz ohledně chybějící vrstvy MZK
v rozpočtu.
V TZ, ve které mimochodem není žádná zmínka o KSC – viz. Vaše odpověď je uvedena tato skladba:

V rozpočtu jsou uvedeny položky:

10

K

596212312

Kladení dlažby z betonové zámkové dlažby tl. 100 mm
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici

7

K

564851111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutnění tl. 150 mm

m2

977,700

m2

977,700

Tzn. že podkladní vrstva ze ŠD je uvedena zvlášť a položka MZK – dle vaši odpovědi KSC (není zřejmý
ani parametr) je součástí položky kladení dlažby?
Součástí položky kladení dlažby je dle URS pouze lože z kameniva těženého nebo drceného tl. 50 mm
– jak je i u položky v rozpočtu uvedeno.
Žádáme o doplnění nové položky MZK (dle technické zprávy) nebo KSC (s uvedením typu) tl. 200 mm.
Tato položka má zásadní vliv na finální cenu rozpočtu.

Odpověď zadavatele na dotaz č.2:
Kompletní podkladní vrstvy ve skladbě dle PD jsou součástí položky „Kladení dlažby … s ložem z
kameniva těženého nebo drceného, … Součástí položky musí být veškeré náklady spojené s realizací
kompletní skladby (dodávka, montáž, dopravní náklady, přesuny hmot, ostatní související náklady).
Celkové požadavky a parametry zpevněných ploch jsou uvedeny v dokumentaci.

Zadávací dokumentace se nemění. Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu
zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese http://profily.proebiz.com/profile/27283518.
Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.
Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.
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