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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle 

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

 

„Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa VIII., 1. část“ 

 

 

Znění dotazu č. 2 z 12.01.2023: 
 

1) Dle vyjádření správce veřejného osvětlení mají být rozvaděče RS8 a RS vybudované v 

předchozích etapách propojeny kromě kabelu CYKY 4x10 také kabelem AYKY 4x35, který ovšem 

v rozpočtu a dokumentaci chybí. 

 

Doplní zadavatel chybějící kabel do výkazu výměr? 

 

2) Dále dle správce veřejného osvětlení musí být vyměněna stávající RS u bufetu Triangl, protože 

její současná kapacita neumožní zapojení nových kabelů z této etapy. Je zapotřebí 8 pojistkových 

sad. 

 

Doplní zadavatel chybějící pilíř do výkazu výměr? 

 

3) Ve výkazu výměr jsou uvedeny demontáže pouze 3ks stávajících stožárů VO v části Hlávkova – 

Čechova. Ve skutečnosti se jedná o 3ks v části Podhůrecká – Hlávkova a 2ks v části Hlávkova – 

Čechova. 

 

Doplní zadavatel chybějící stožáry do výkazu výměr? 
 

 

Odpověď k dotazu č. 2: 

1) Propojení jednotlivých etap kabelem AYKY 4x35 bude vyřešeno v souběhu se stavbou 

samostatným projektem. Výkaz výměr zůstává beze změn. 

2) Výměna stávající RS u bufetu Triangl bude vyřešeno v souběhu se stavbou samostatným 

projektem. Výkaz výměr zůstává beze změn. 

3) Ve výkazu výměr jsou uvedeny demontáže sloupů: 

V objektu Komunikace úsek Podhůrecká-Hlávkova: pod položkou 56 966077141R00 odstranění 

doplňkových konstrukcí do 500 kg …. 5 ks. 

V objektu Komunikace úsek Hlávkova-Čechova: pod položkou 135 96207171R00 bourání 

kovových sloupů litinových nebo nýtovaných ….. 3t.  Výkaz výměr zůstává beze změn. 

 

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 

 


