VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
zastoupen: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek

Zástupce zadavatele:

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
IČO: 024 76 649
se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp.
zn. C 29293

Veřejná zakázka:

Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa

Zadavatel tímto k níže uvedeným dotazům dodavatele poskytuje dále uvedené upřesnění/vysvětlení
zadávací dokumentace.
Dotaz dodavatele:
V soupisu prací SO 801 Vegetační úpravy je uvedena položka č. 18 Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) - dřevina
k přesazení - zpětná výsadba - bez ocenění - 23 kusů. Rozumíme tomu správně tak, že tato položka zůstane
bez jednotkové ceny, protože se jedná pouze o přesazení, které je součástí objektu SO 001 - Příprava
staveniště konkrétně položky č. 14 Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do
1,2 m v rovině a svahu do 1:5 (vykopání dřevin, vyhnojení, provedení ochranného balu, přesazení
na provizorní nebo stálé místo) - 50 kusů?
Dle našeho názoru potom nesouhlasí v SO 801 Vegetační úpravy položka č. 15 Výsadba dřeviny s balem do
předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm 28 kusů, zde by tedy mělo být množství pouze 5 kusů.
Odpověď zadavatele:
Ano, dodavatelé nenaceňují položku č. 18.
Dodavatelé ocení 50 ks u pol. 14 objektu SO 001 (kompletní příprava s ochranným balem a vyhnojením) a 28
ks
u
pol.
15
objektu
SO
801
(pouze
sázení),
protože není jasné, kdy, kam a v jakém počtu se bude přesazovat (může se stát, že se budete muset vykopat
všech 50 ks a dát je na jiné provizorní místo, a pak je znovu přesadit s kompletní údržbou).
Ostatní podmínky zadávacího řízení tímto zůstávají nedotčeny.
V Praze dne 23. 5. 2018
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