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Veřejná zakázka „Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka“ – Vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 1 

 
V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace 

k výše uvedené veřejné zakázce. 

 

 
Dotaz č. 1: 

V přiloženém výkazu výměr / soupisu prací je u „SO 111.1-Cyklosteska a chodník v k.ú. Vítkovice“, oddíl 

5-Komunikace, pol. č. 17 a 18 jednotná výměra/množství 667,5 m2 černého asfaltobetonu ACO 11 vč. 

příplatku za červený asfaltobeton. U „SO 111.2II-Cyklostezka a chodník v k.ú. Hrabůvka, část II-mimo ul.  

U Haldy“ oddíl 5-Komunikace, pol. č. 34 je výměra 3713,1 m2 a u pol. č. 35 je rozdílná výměra 357,5 m2 

černého asfaltobetonu ACO 11 vč. příplatku za červený asfaltobeton. Pokud je v pořádku, že nižší výměra 

platí pouze pro červený asfaltobeton a vyšší výměra celkem pro červený i černý asfaltobeton, prosíme o 

zvážení rozdělení pol. č. 34 na dvě, tzn. jedna s výměrou pouze 357,5 m2 za červený asfaltobeton a zbytek o 

výměře 3 355,6 m2 za černý asfaltobeton. 
 
Odpověď: 

Ve výkazu výměr / soupisu prací je uvažováno takto: 

U SO111.1 je celková výměra asfaltových povrchů 667,5 m² (pol. č. 17), celý povrch je v červené barvě (pol. 

č. 18). 

U SO111.2 část II. je celková výměra asfaltových povrchů 3713,1 m² (pol. č. 34), červeného asfaltu je 357,5 

m²  (pol. č. 35), černého asfaltu je 3713,1 - 357,5 = 3355,6 m². 

V položce č. 34 je vykázána celková plocha asfaltového povrchu (černého i červeného), u položky č. 35 je 

uveden příplatek za náhradu části asfaltového pojiva bezbarvým pojivem a červeným barvivem. Tento princip 

je aplikován i u objektu SO111.1. 

Vzhledem k výše uvedenému je rozdělení položky č. 34 na dvě dílčí části zbytečné. 
 
 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné! 
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