
  Odbor rozvoje města 
 

 
Město Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy |  IČ: 00255661 | DIČ: CZ00255661 | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 

376 347 111 | DS: 24ebrt5 

 
 

 

 

Č. j.:        ORM/163/23/Vaj 

 

Vyřizuje: Jana Valečková 

Telefon:   376 347 255 

E-mail:     javaleckova@mukt.cz 

 

Datum:    16.01.2023 
 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle 

zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení  

 

„Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 1. část“ 

 

 

Znění dotazu č. 1 z 12.01.2023: 
 

1) Při zpracování nabídky jsme zjistili rozpor mezi výkresovou dokumentací a soupisem prací. 

V SO 101-1 - KOMUNIKACE Masarykova ul. I. část (Wolkerova - Kollárova) je v soupisu prací 

položka č. 10 "564871111 - Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m
2
, po zhutnění tl. 250 mm“. 

Tato konstrukční vrstva se ve vzorovém příčném řezu nevyskytuje. 

V SO 102-1 - KOMUNIKACE Masarykova ul. II. část (Kollárova - Úzká) jsou v soupisu prací 

položky č. 7 „Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m
2
, po 

zhutnění tl. 200 mm“ a č. 9 „Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm“, které se v příslušném vzorovém řezu rovněž 

nevyskytují. 

 

Jsou tyto tři položky v soupisu prací navíc? 

Mohl by zadavatel vysvětlit tyto rozpory, případně předložit upravený 

soupis prací? 

 

2) V příčných řezech komunikace je uvedena frakce kameniva u vrstev ze štěrkodrtě 32 – 63 mm. 

Při dodržení uvedené frakce by se nejednalo o štěrkodrť. 

 

Má uchazeč uvažovat se štěrkodrtí např. frakce 0 - 63 mm nebo s drceným kamenivem frakce 32 – 

63 mm? V druhém případě by v mezi vrstvou štěrku a podkladní vrstvou z obalovaného kameniva 

měla být vyrovnávací vrstva z kameniva jemnější frakce. 

 

Odpověď k dotazu č. 1: 

1) Tyto tři položky/konstrukční vrstvy se v příčném řezu nenachází, avšak platí znění rozpočtu 

v plném rozsahu – není tudíž nutno upravovat soupis prací. 

2) Jedná se o administrativní chybu autora situace, zadavatel preferuje použití kameniva o frakci 0-

63 mm – soupis prací se nemění.  

 

 

 

Všem účastníkům zadávacího 

řízení, kteří si vyzvedli nebo 

vyzvednou zadávací dokumentaci 

 

 
prostřednictvím el. nástroje E-ZAK 
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Závěr: 

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, lhůta pro podání 

nabídek zůstává beze změn, tedy do 23.01.2023, 10:00 h. Dokument je zveřejněn na profilu 

zadavatele.  

 

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Daniela Pleskotová v. r. 

vedoucí odboru rozvoje města 

kontaktní osoba zadavatele pro VZ 

 


