
 

 

Obec Nelahozeves  

Školní 3, 277 51 Nelahozeves 

_____________________________________________________________
________________ 

 

 

Nelahozeves dne 18. 04. 2019 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Obnova komunikace ulic Vltavská a Zahradní v Nelahozevsi“. 

 

Zadavatel poskytuje dle čl. 18 výzvy k podání nabídek vysvětlení zadávacích podmínek včetně 
dotazů potenciálních dodavatelů a odpovědí zadavatele. 

 

Dotazy: 

„1. Ve výkazu výměr „ulice Zahradní“ chybí popis položky č.1. Jedná se o frézování tl.8 cm? 

2. Bude vyfrézovaný asfalt z obou ulic uložen na mezideponii objednatele, tudíž bez 
poplatku za skládku a bez dalšího využití v předmětné stavbě? 

3. Chápeme správně, že z odtěžené vrstvy štěrkodrtě bude odvezeno 60% a pouze 40% 
přetříděného materiálu bude použito na sanaci zemní pláně, tedy jako první štěrkovou 
vrstvu tl.20 cm, s doplněním 60% nové ŠD fr.0/32 mm. Následně bude položena vrstva 
štěrkodrtě 0/63 mm tl.20 cm (100% ŠD z lomu). Frakce 32/63 mm není vhodná do 
konstrukce komunikace. Pak bude skládkovné 496 m3 zeminy x 1,8 tj. 892,8 t a 0,6 x 496 
m3 kameniva x 2 tj.595,2 t, poplatek za skládku bude celkem 1 488 t (platí pro ulici 
Vltavskou). Pak bude skládkovné 197 m3 zeminy x 1,8 tj. 354,6 t a 0,6 x 179 m3 kameniva x 
2 tj.214,8 t, poplatek za skládku bude celkem 569,4 t (platí pro ulici Zahradní). 

4. Bude probíhat realizace obou ulic v celé šíři na jednou tedy v 1 etapě? 

5. na základě výzvy k podání nabídky prosím o vysvětlení soupisu prací VV2 Oprava 
komunikace ulice Zahradní. V položce č. 1 je uvedena položka bez popisu o výměře 895 m2. 
Jedná se o frézování v tl. 8 cm, která je zmíněna v technické zprávě?“ 

 

Odpovědi: 

1. Položka 1. frézování 8 cm. 

2. Vyfrézovaný materiál zůstane na deponii obce k dalšímu využití. 

3. Skládkovné po zkušenostech s realizací předchozích projektů (ulic Příčnou a 
Bezejmennou) zůstane v objemech, jak je uvedeno. 

4. Realizace proběhne v obou ulicích současně. 



 

5. Jedná se o frézování v tl. 8 cm. 

 

 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

 

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 5. 2019 v 12:00 hod. 

 

 

S pozdravem, 

 

 

 Jakub Brynda, v.r., starosta 
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