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 5. 3. 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

6.

V projektové dokumentaci se uvádí frézování v tl. 40 mm resp. 20 mm.
Pokládka nových asfaltových vrstev je navržena v tloušťkách ACO 11+
40 mm, ACL 16+ 70 mm resp. 60 mm nebo 50 mm a lokální opravy z
ACP 16S v tl. min. 40 mm. Je tedy navrženo navýšení nivelety
komunikace. V místech autobusových zastávek tak dojde k „utopení“
silničních obrubníků. V projektu ani v soupise prací není nijak řešena
výšková úprava obrubníků. Žádáme zadavatele o nápravu.

7.

Vysvětlení zadávací dokumentace
V uvedeném úseku silnice II/208 jsou autobusové zastávky řešeny pouze
zálivy, které nejsou ohraničeny obrubníky. Konstrukce autobusového
zálivu bude zesílena v souladu s projektovou dokumentací.
Z těchto důvodů zůstává zadávací dokumentace beze změny a zadavatel
ji nebude měnit a doplňovat.
Zpevnění krajnic bude provedeno materiálem druhu – štěrkodrť.
Veškerý vyfrézovaný materiál bude odprodán vítěznému dodavateli.
Následně může být tento materiál použit dodavatelem na zpětné
zpevnění krajnic jako recyklovaný materiál, který ale musí splňovat
předepsané požadavky na štěrkodrť, což bude muset dodavatel
zadavateli doložit.

Ve vzorových příčných řezech je navrženo zpevnění krajnice štěrkodrtí v
tl. 0,15 m alternativně R-materiálem vyzískaným z frézování stávající
vozovky. V soupise prací se uvádí ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE
ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM s dodáním kameniva předepsané kvality
a zrnitosti. Žádáme zadavatele o doplnění položky zpevnění krajnic o Rmateriál vyzískaný z frézování stávající vozovky.
Z těchto důvodů zůstává zadávací dokumentace beze změny a zadavatel
ji nebude měnit a doplňovat.
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S pozdravem

Petr Lis
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