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Věc:  DODATEČNÉ INFORMACE č. 2  

v rámci výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce „Bělotín - oprava Lučické spojky“. 

 
Zadavatel Obec Bělotín, se sídlem: Bělotín 151, 753 64 Bělotín, zastoupená: Mgr. Eduardem Kavalou, 
starostou obce, v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen 
„Zákon“), Vám tímto sděluje následující dodatečné informace k Výzvě v rámci zadávacího řízení 
o veřejnou zakázku „Bělotín – oprava Lučické spojky“ uveřejněné na úřední desce obce Bělotín dne 
3.5.2017 v sekci Veřejné zakázky. 
 
Dotaz č. 1: 

V souvislosti se zpracováním cenové nabídky na veřejnou stavební zakázku „Bělotín - 
oprava Lučické spojky“ bychom rádi vznesli následující dotazy: 

 

 v rámci opravy dané komunikace bude provedeno „odstranění nánosů u krajnic“ 
v celkové délce 1857 bm, a chtěli bychom se zeptat, zda-li v poskytnutém slepém výkazu 
výměr nechybí položka na „zpevnění nových krajnic asfaltovým recyklátem“ 
v identické celkové délce 1 857 m jako adekvátní náhrada za ty stávající stržené? 

 

 domníváme se též, že ve výkazu výměr chybí „poplatek za uložení odpadů na skládce“ 
(vyfrézovaný recyklát PMH a z čištění nánosů u krajnic). Prosíme tedy o jeho doplnění vč. 
zvýšení množství u položky „vodorovná doprava…“, pokud tedy nemá být tento odpad 
odvezen pouze na technický / sběrný dvůr zadavatele? 

 

Odpověď: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci umístěnou mezi poli v úrovni s ostatním terénem, technicky 

vzato bez krajnice, „odstraněním nánosů u krajnic“ je myšleno pouhé ohrnutí drnu, který se během 

času rozrostl přes okraj vozovky.  Zadavatel tedy žádnou další úpravu krajnice nepožaduje. 

Zadavatel nepředpokládá produkci dalšího odpadu, který nebude možno využít v rámci stavby a pokud 

by taková situace nastala, bude operativně řešena v rámci území obce. 
 
Na základě výše uvedených dotazů Zadavatel stanovené podmínky ani výkaz výměr měnit nebude. 
Lhůta pro předložení nabídek se proto neprodlužuje. 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22.05.2017 od 10:05 na adrese sídla Zadavatele. 
 
 
 
S pozdravem 

 

 
 Mgr. Eduard Kavala 
 starosta obce Bělotín 
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