VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejná zakázka na stavební práce
„II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov
Ing. Jan Lichtneger, ředitel
70947023
V Praze dne 28. 2. 2019

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 otevřeném řízení.
V
č.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě prostudování PD se na Vás obracíme s požadavkem o vysvětlení
zadávací dokumentace na výše uvedenou akci.

2.

Položka kód 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK – ORNICE ve stavebním objektu
101,102 a 103, dále položka kód 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ
I, pro daný nákup ornice nejsou v projektové dokumentaci řešeny a nikde není
uveden zemník, ze kterého by měla být ornice poskytnuta. Ornice je produkt získaný
zejména ze staveb nebo činností souvisejících se stavbou a dle zákona je v majetku
státu a nakládají s ním odbory životního prostředí jednotlivých pověřených obcí.
Proto by ornice, což je neobchodovatelný produkt, měla být získána buď ze stavby,
nebo z činností souvisejících se stavbou a nemůže být dle zákona nakoupena. Pokud
se na stavbě nenachází ornice v dostatečném množství, měla by se položka jmenovat
nákup substrátu či humusu (materiálu obdobné povahy a charakteru), což je
výrobek, se kterým obchodovat lze a který se dá zakoupit.
Dotaz zní: Máme tedy nacenit materiál obdobné povahy a charakteru nebo má
zadavatel ornici zajištěnu v rámci staveb?
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Zadavatel nemá ornici zajištěnou v rámci jiných prováděných
staveb. Zadavatel tedy nebude určovat zemník a každý
účastník musí ocenit příslušné položky včetně nákupu
materiálu ornice (nebo materiálu obdobné povahy) dle svých
obchodních možností.
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