VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejná zakázka
„Oprava silnice III/31117 Horní Třešňovec“
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Ing. Miroslav Němec, ředitel
00085031
V Praze dne 7. 7. 2021

Vážení,
zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora
uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.
V
č.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Nechybí v soupisu prací položka ACL 16+ CRmb tl. 60 mm pro hloubkové sanace?

3.

4.

V návaznosti na výše uvedené znění žádosti zadavatel provedl
V technické zprávě uvádíte tuto skladbu - cituji :
opravnou korekci ZD a upřesňuje a doplňuje níže uvedené
Odfrézování asfaltových vrstev tl. 50 mm
přílohy, které jsou rovněž přílohami tohoto vysvětlení:
Lokální oprava podkladních vrstev:
Odtěžení podkladních vrstev tl. 160 mm; ACP 22 tl. 2x80 mm
 Příloha f.b) - Projektová dokumentace – A+B Průvodní a
Vyrovnání povrchu před pokládkou asf.-bet. vrstev ACO 8 v tl. 30-50 mm
technická zpráva_aktualizovaná na základě vysvětlení
Spojovací postřik 1,0 kg/m2
č. 3 - 4
Ložná OPRAVA vrstva ACL 16+ CRmB, tl. 60 mm; Asfaltový beton pro ložné  Příloha f.b) - Projektová dokumentace: C.03 Vzorové
vrstvy ACL 16+ CRmB v tl. 60 mm, dle TP 148: 2009. Pojivo vysoce viskózní asfalt
příčné řezy_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 3 - 4
modifikovaný pryžovým granulátem. Obsah pryžového granulátu v rozmezí 15 -  Příloha g.b) Soupis prací_aktualizovaný na základě
25 %, viskozita 1,5 – 4,0 při 175 C. Dle tabulky 3 – podle 4.4.1¨; Spojovací postřik 0,5
vysvětlení č. 3 - 4
kg/m2; Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm
V Technické zprávě je v popisu skladby oprav ložná vrstva ze směsi ACL 16+ Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je
CRmB, v soupisu prací však taková položka chybí. Co tedy platí? Popis, jak je třeba použít toto upravené znění přílohy. Současně tímto
popsán v Technické zprávě a chybí tato položka v soupisu prací a nebo neplatí pozbývají platnosti předchozí vydané přílohy.etail-16673
Technická zpráva?
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V
č.

Informace z vlastního podnětu
zadavatele

Změna zadávací dokumentace

5.

Změna ZD –
předpokládaná hodnota

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydanými vysvětleními zadávací dokumentace
zadavatel mění v článku 2.3 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky, která nově činí 12 754 233,- Kč bez DPH.
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