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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
V LOKALITĚ UHERSKÝ BROD - HAVŘICE“ poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích
podmínek na základě dotazu dodavatele:
Dotaz č. 1:
Žádáme o specifikaci zábradlí na lávce pro pěší. Dle VV pol. č. 5, 6 SO 102 bude „opatřeno vodorovnou
tenkostěnnou trubkou průměru 30 mm navařenou na zábradlí“. Podle Situace a TZ „Plná stěna umístěná na
konstrukci stávajícího zábradlí“. Kterou variantu opravy bude investor při realizaci požadovat?
Pokud by se jednalo o nové zábradlí, nebo doplnění stávajícího zábradlí o „plnou stěnu“, prosím o doplnění
podkladů o výkres zábradlí se specifikací použitého materiálu.

Odpověď č. 1:
Stávající ochranné zábradlí bude doplněno o vodorovnou tenkostěnnou trubku průměru 30 mm pro zvýšení
bezpečnosti chodců. Zadavatel upřesňuje způsob úpravy zábradlí v přiložené technické zprávě a ve výkrese
č. 06 Vzorové řezy.

Dotaz č. 2:
Žádáme o upřesnění pol. č. 1 SO 102
1 624472640R00

Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů, lokální oprava
speciální maltou - vyčištění prohlubně vymetením, nátěr plochy adhezním můstkem,
zaplnění prohlubně výplňovou maltou, protiskluzová mrazuvzdorná stěrka tl. 40 mm
OPRAVA POVRCHU LÁVKY - BETONOVÁ STĚRKA TL. 40mm - PROTISKLUZOVÁ : 64
viz situace, zpráva :

Je tímto myšlena betonová vrstva tloušťky 40 mm se striáží?
Pokud ne, o jakou stěrku tl. 40 mm se jedná?

▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí a středa 08:00–17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

m2

64,00000

64,00000

Odpověď č. 2:
Na stávající betonové ploše bude provedena reprofilace s pokládkou nové povrchové vrstvy pomocí
mrazuvzdorné betonové stěrky tl. 40 mm se striáží.

Mgr. Pavel Chramosta, v zast.
Ing. Robert Vráblík
vedoucí Odboru rozvoje města
(podepsáno elektronicky)
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