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ZADAVATEL:
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VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN:
AP INVESTING, s.r.o.
Palackého 12, 612 00 Brno
IČ: 60712121
všem zájemcům
Vyřizuje: Zuzana Kovářová
tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551
e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz
V Brně dne: 24. 7. 2014
Veřejná zakázka: „Olšany - kanalizace“
Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. I N
Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v užším řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Olšany - kanalizace“, vyhlášené
ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 6. 2014 pod značkou VZ 377041 v souladu ustanovením § 49 odst. 2
zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Dotaz č. 1/I N:

V projektové dokumentaci (technické zprávě je uvedeno potrubí stok splaškové kanalizace "Plast SN
8". Ve výkazu výměr poté potrubí PP hladké SN 10. Má uchazeč dodržet pevnost SN 10, nebo může
kalkulovat s hladkým potrubím PP SN 8? Případně prosím o přesnou specifikaci potrubí vč. normy.
Odpověď č. 1/I N:
V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí, které bude odpovídat
specifikacím polypropylénového potrubí a požadavkům uvedeným v příloze "Technické a uživatelské
standardy", kapitola Plastové potrubí.
Dotaz č. 2/I N:

V technických podmínkách na stavební práce odstavci trubní materiály je uvedeno:
Citace:
„Trubní mater iál
Potrubi pro stokove sitě bude použito:
· Potrubi se strukturovanou stěnou, typ B (s hladkym vnitřnim povrchem a vnějšim profilovanym
povrchem),
vnějši povrch bude plnostěnny (plne žebro) - trouby i tvarovky budou odpovidat ČSN EN 13476-3.
Materialem potrubi bude polypropylen. Jmenovite rozměry potrubi budou dle tab. 5 ČSN EN 13 4763, serie DN/ID.
nebo
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· Potrubi plnostěnne (s hladkym vnitřnim i vnějšim povrchem) – trouby i tvarovky budou odpovidat
ČSN EN
1852-1. Materialem potrubi bude polypropylen. Jmenovite rozměry potrubi budou dle tab. 2, 3, 4 ČSN
EN 1852-1.
Potrubi bude s kruhovou tuhosti min. 8 kN/m2 (SN 8).“
Ve výkazu výměr je požadováno potrubí:
Citace:
„trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2“
Dotaz: Může zadavatel upřesnit jaký typ potrubí má být do cenové nabídky použit?
Odpověď č. 2/I N:
Odpověď na tento dotaz je shodná s odpovědní č. 1/I N.
(V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí, které bude
odpovídat specifikacím polypropylénového potrubí a požadavkům uvedeným v příloze "Technické a
uživatelské standardy", kapitola Plastové potrubí)

Dodatečné informace budou zveřejněny na profilu zadavatele.

S pozdravem
...........................................................................
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti

