DODATEČNÉ INFORMACE č. 2
Identifikační údaje zadavatele
Obec Milčice
Milčice 32, 289 11 Milčice
IČ: 00239445
DIČ: CZ00239445
Osoba oprávněná jednat:

Ing. Jakub Douděra, starosta
tel.: +420 325594218 / +420 731406747
e-mail: podatelna@obec-milcice.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacích:
Michala Dekiská, jednatel, API Kolín s.r.o.
tel.: +420 775050064, e-mail: dekiska.apikolin@centrum.cz
Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce chodníků, Milčice

Druh zakázky:

Stavební práce dle § 14 odst. 3 ZZVZ

Režim veřejné zakázky:

Vyhlašovaná veřejná zakázka je veřejná zakázka malého rozsahu dle
§ 27 ZZVZ.

Druh zadávacího řízení:

V souladu s ustanovením § 31 ZZVZ je tato veřejná zakázka malého rozsahu
zadávána mimo režim ZZVZ.

Dodatečné informace č. 2

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek – dodatečné informace č. 2 –
formou odpovědí na dotazy doručené dne 23.09.2019:
Prosím o bližší upřesnění – specifikaci prvků v níže uvedené položce 32 z výkazu výměr zadávací dokumentace,
Zasláním realizační projektové dokumentace Elektro pro osvětlení přechodu pro chodce,
nebo určení: druhu a délky sloupů, druhu a délky výložníků, vatáž a druh světel,
určení místa připojení na V.O. a délku přípojky, případného podvrtu.
32

916999599

Dodání a montáž lampy osvětlení pro chodce
dle PD - osvětlení místa pro přecházení bude
v souladu s ČSN EN 13201-2-nová kabeláž
vč. spodní stavby, zemních prací, základových
konstrukcí, spojkování, revize atd.

kus

2,00000

Předem děkujeme za upřesnění vašeho požadavku ve výše uvedené položce, to umožní ocenění vámi očekávaných
jednotlivých prvků.

Odpověď:
Položka č. 32 v Příloze č. 3 ZD Soupis prací, dodávek a služeb, dokument Vykaz_vymer-2019.xlsx, Díl: 91
Doplňující práce na komunikaci, zahrnuje:
• zemní práce (výkop v zemině třídy III-IV)
7,25 m3
• spojkování kabelu, včetně spojek
2 ks
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VZMR „Rekonstrukce chodníků, Milčice“
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•
•
•
•
•
•

1 podvrt v DN75 (obsahuje i chráničku DVK 75 mm)
kabelové vedení nn AYKY 4x25mm2 + instalace
chránička pod chodníkem DVK 75 mm, včetně instalace
betonáž sloupů
uzemnění FeZn (průměr 10 mm)
ocelový stožár třístupňový bez použití patice pro přechody typ PB 6-133/108/89
s jednoramenným výložníkem PD 1-2000/89, v povrchové úpravě pozink+montáž

7,65 m
20,76 m
5,75 m
0,9 m3
3,25 m
2 ks

Součástí dodávky není svítidlo. Obec dodá sama, jelikož je součástí pilotního projektu SIC na smart osvětlení
v obci.
Ostatní podmínky výběrového řízení se nemění.
Digitálně podepsal

Jakub
Ing. Jakub Ing.
Douděra
Douděra Datum: 2019.09.25
19:16:25 +02'00'

V Milčicích

…………………………………………
Ing. Jakub Douděra – starosta
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