Dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem

„Snížení energetické náročnosti Kolín, II. Etapa“
Otázka: Položka č. 011 až 016 položkového rozpočtu – V projektové dokumentaci číslo výkresu VO.001
– Situace č. 1 jsou uvedeny výměny stožárů č. S2-1 až S2-10…….10 ks a S2-11 až S2-24……14 ks,
dohromady tedy 24 ks. V rozpočtu jsou uvedeny jiné počty stožárů. Jaké množství je správně?
Odpověď: Jedná se o součtovou chybu ve výkazu výměr položek 13, 14, 15 a 16, správné množství je
uvedeno v tabulce níže a zároveň v příloze v upraveném výkazu výměr.
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Nový STOŽÁR UZL 8 133/89 SMĚR OK RADOVESNICE
Nový VÝLOŽNÍK UZB 1-1500 SMĚR OK RADOVESNICE
Nový STOŽÁR UZL 8 133/89 SMĚR OK BENEŠOVSKÁ
Nový VÝLOŽNÍK UZB 1-1500 SMĚR OK BENEŠOVSKÁ
DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ, VÝLOŽNÍKU A LŮŽKA STOŽÁRU
LŮŽKO STOŽÁRU UZL 8
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Otázka: Položka č. 025 až 026 položkového rozpočtu – V projektové dokumentaci SO 02 – technická
zpráva je uvedeno, že dojde k výměně silových rozvodů novým kabelovým rozvodem a kabelová trasa
bude ve volném terénu a tomu odpovídají položky v položkovém rozpočtu. Ve skutečnosti je většina
trasy vedena v zastavěné části ve stávajících komunikací. Bude dodatečně upraveno položkový
rozpočet a položky související s výše uvedenou kabelovou trasou, jako bourací práce, následná oprava
zasažených povrchů a DIO včetně objízdných tras při překopech vozovek?
Odpověď: Pro uložení kabelu pod komunikacemi Benešova, U Nemocnice a 3 vjezdu do Kauflandu a
ostatních místních komunikací, zpracovatel PD počítá s využitím stávajících chrániček pod
komunikacemi DN 110 bez překopů vozovek. U chodníků, vjezdů a vstupů k objektům v ul. Na Výfuku
počítá zpracovatel PD s uvedením povrchů do původního stavu před rekonstrukcí. Uchazeč o zakázku
by měl nabízenou cenu zohlednit k daným skutečnostem v položce 025 a 026 všeobecně.
Dodatečné úpravy v položkovém rozpočtu nebudou prováděny. Uchazeč by měl veškeré ceny za
prováděné práce, dodávku materiálu a ostatní činnosti předmětného díla zohlednit v nabízené ceně
zakázky.

V příloze přikládám opravený výkaz výměr.
Berte toto prosím na vědomí a zohledněte při nacenění položkového rozpočtu.

