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Název projektu:

Kopřivnice – chodník Vlčovice - Mniší

Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014682

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)
V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, („ZZVZ“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo
doplnění zadávací dokumentace takto:
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1
Dotaz:
Kde prosím Vás najdu nějaké podrobnější informace k provizornímu přemostění – objekt SO
301 Účelové odvodnění místní komunikace – R: 2 Účelové odvodnění – způsobilé – vedlejší
aktivity.
Odpověď na dotaz:
Provizorním přemostěním jsou myšleny provizorní vstupy na pozemky k obytným objektům
v místech, kde bude stávající vstupy křížit kanalizace - účelové odvodnění. Viz B souhrnná
technická zpráva str.11 článek n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, bod A.
Nicméně objednatel má za to, že objekt SO 301 účelové odvodnění se bude zhotovovat po
částech tak, aby výkop zůstal mimo pracovní dobu co nejméně otevřený a, pokud možno, ne
před vstupy a vjezdy na pozemky. Otevřený výkop samozřejmě bude ohrazen v souladu s
předpisy BOZ a přemostěn provizorními konstrukcemi pro přístupy k pozemkům. K tomu
všemu jsou určeny položky SO 301 účelové odvodnění komunikace - R2 - způsobilé vedlejší
aktivity.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Kopřivnice – chodník Vlčovice - Mniší“

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2
Dotaz:
V rozpočtu u objektu SO 402 veřejné osvětlení chybí 2 ks základových patek – jsou uvedeny
4 ks a mělo by být 6 Ks. Dovoluji si Vás požádat o vyjasnění.
Odpověď na dotaz:
Účastníci nacení 4 kusy patek dle výkazu výměr.

V Brně dne 30. 3. 2021

Digitálně
Pavla
podepsal Pavla
Matějková Matějková

______________________________________
Za Město Kopřivnice
PMAdvisory s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Pavla Matějková
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