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Veřejná zakázka na stavební práce

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
Vážení,
oznamujeme vám vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz od uchazeče ze dne 28. 5. 2019:
Z poskytnuté projektové dokumentace vyplývá, že osou stezky je veden vodovodní řad a dále
stezku v několika místech křiží kanalizace. Tyto inženýrské sítě však nejsou zaneseny do
podélného profilu a do pracovních příčných řezů. Z toho plyne, že není známa hloubka jejich
uložení pod navrhovanou stezkou. Z výkresu „D1.1 08 – Detail pásové vpusti“ vyplývá, že
kanalizace z části zasahuje do konstrukčních vrstev stezky. Dále z projektové dokumentace
vyplývá, že celková tloušťka konstrukčních vrstev je min 360mm a je navržena vápenná
stabilizace pláně do hloubky 300mm. Tedy zemní fréza při provádění stabilizace bude
zasahovat do úrovně min 660mm pod navrhovanou úroveň stezky. Z výše uvedeného není
zřejmé, zda je možné provádět vápennou stabilizaci, vzhledem k možné kolizi zemní frézy a
inženýrských sítí. Doplní zadavatel polohu všech inženýrských sítí do výkresu „D1.1 03
Podélný profil“ a „D1.1 05 Pracovní příčné řezy“?

Odpověď zadavatele:
Navžená stavba kříží na začátku úseku kanalizaci, která je téměř 5 m hluboká, tam problém
nebude, jak je patrné ze situace. Vodovod bude rekonstruován před realizací této veřejné
zakázky v rámci jiné stavby a bude uložen 1,2 - 1,5 m hluboko. Kanalizace a její hloubka na
konci úseku bude prověřena až v rámci stavby. Poloha inženýrské sítí tedy do dokumentace
více zakreslována nebude.
V Tišnově dne 28. 5. 2019
Digitálně podepsal
Ing. Zbyněk Košťál

…………………………………..
Ing. Zbyněk Košťál
referent Odboru investic a projektové podpory

