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OPERAČNÍ PROGRAM
.
ŽIVOTNI PROSTŘED!

E V R O P S K Á UN.E
fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Evropský fond pro regionální rozvoj

Všem uchazečům
Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci pro
veřejnou zakázku na služby pro projekt:
„REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI"
Zadavatel:

Město Břeclav

Sídlem:

Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Zastoupený:

MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města

Zastoupení v technických věcech: Ing. Jana Šupová, vedoucí odboru rozvoje a
správy MěÚ Břeclav
IČ:

00283061

Dotaz č. 1 :
Chtěla bych si vyjasnit financování následné 2 lete údržby, která není uvedena ve výkazu
výměr, jen se zmiňuje v návrhu smlouvy o dílo.
Odpověď:
Předmětem plnění veřejné zakázky není 2 létá údržba Součástí předmětu plnění je 2 létá
následná péče Následná péče není specifikována soupisem prací, ale představuje péči o
vysazené porosty (dosev špatně vzešlých trávníků, výměna uhynulých, poškozených nebo
nemocných rostlin bez nutnosti reklamačního řízení, metodické pokyny pro organizaci
zajišťující údržbu zelené pro provádění pěstebních opatření (zálivka, hnojení, chemická
ochrana, řez, aid) a podobné činnosti Provádění činností týkajících se následné péče je
zajištěno bankovní zárukou ve výši 10 % z ceny díla bez DPH
Dotaz č. 2:
Podle mě je rozpor ve stavebním rozpočtu - ostatní materiál - v řádku č. 4 - ornice pro
pozemkové úpravy vč. dopravy je uvedeno množství 1138,5 m3, ale - zemní práce při
montážích - v ř.č. 15 - naložení a odvoz zeminy, rozprostření na ploše je uvedeno množství
11,3 m3.
Odpověď:
Rozpočet je v tomto případě správně Položka č 15 se týká zeminy, která byla vykopána
z jamek pro stromy, protože se jedná o jamky s 50% výměnou půdy, nebude se nikam
odvážet, ale použije se na místě
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V Břeclavi dne 18. 3. 2014

td

Ing. Jana Supova
vedoucí odboru rozvoje a správy MěÚ Břeclav
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