STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
zastoupené

MAGISTRÁTEM MĚSTA TEPLICE
náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
odborem dopravy a životního prostředí

Číslo jednací
MgMT/123152/2015/II.

Vyřizuje/linka
Strejcovská/417510929

V Teplicích
30.10.2015

DODATEČNÉ INFORMACE 2
Název veřejné zakázky:

„Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice
na období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2020“

Evidenční číslo VZ:

517766

Identifikační údaje o zadavateli:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
VZ dle předmětu:
Forma zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky:

I.

Statutární město Teplice
Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
002 66 621
CZ 00266621
Služby
Otevřené řízení
Významná

Na základě podané námitky poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen zákon) dodatečné informace
k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky

INFORMACE
Proti výše uvedené veřejné zakázce byly podány v souladu s ustanovením § 110 odstavce 3 zákona námitky, a to
proti postupu/úkonu zadavatele – neprodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku změny zadávacích a
kvalifikačních podmínek (viz. dodatečná informace 1).
Veřejný zadavatel rozhodl, v zákonem stanovené lhůtě, podaným námitkám vyhovět a lhůtu pro podání nabídek
přiměřeně prodloužil a stanovil ji na 2. 12. 2015, 13.30 hod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.

V souladu s ustanovením § 49 zákona poskytuje zadavatel z vlastního podnětu dodatečné informace
k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky:

INFORMACE
V příloze č. 1. – jednotkový ceník – příloha návrhu Rámcové smlouvy o dílo, upravujeme znění bodu č. 3 (strojní
čištění chodníků) následně tak, aby byla tabulka shodná s Přílohou č. 1: položkový rozpočet – tabulka jednotkových
cen a předpokládaného objemu prací (příloha zadávací dokumentace), která byla upravena v dodatečných
informacích 1, které byly zveřejněny dne 20. 10. 2015.

PŘÍLOHA č. 1 - JEDNOTKOVÝ CENÍK

Předmět činnosti

Cena za jednotku
bez DPH

Jednotka

Čištění komunikací
1.

Strojní čištění vozovek

1 km

2.

Strojní čištění ploch křižovatek/parkovišť

1 m2

Strojní čištění chodníků (šíře záběru metení do 2,3m)

1 km

3.

Strojní čištění chodníků (šíře záběru metení do 1,3m)

1km

4.

Ruční čištění chodníků

5.

Čištění pomocí vysávacího zařízení

1 m2

6.

Ruční čištění schodišť

1 m2

7.

Blokové čištění komunikací

8

Blokové čištění ploch parkovišť

1 m2

9

Čištění dešťových vpustí

1 ks

10

12

Kropení komunikací
Odstraňování žvýkaček a hrubých nečistot
z horizontálních ploch
Odstranění následků mimořádné/nepředvídatelné
události

11

1 bkm*

1 bkm*

1 bkm*
1m2
1 m2
1 výjezd (zásah)

13

Úklid komunikace po zásahu HZS

14a

Likvidace biologicky rozložitelného odpadu

1t

14b

Likvidace objemového odpadu

1t

14c

Likvidace směsného komunálního odpadu

1t

Zimní údržba komunikací
1.

držení pohotovosti

1 den

2.

strojní ošetření vozovek plužením

1 km

3.

strojní ošetření vozovek plužením a chemický posyp

1 km

4.

1 km

5.

strojní ošetření vozovek plužením a inertní posyp
strojní ošetření vozovek chemickým postřikem
(solankou)

6.

strojní ošetření chodníků plužením

1 km

7.

strojní ošetření chodníků plužením a chemický posyp

1 km

8.

1 km

14.

strojní ošetření chodníků plužením a inertní posyp
ruční očištění chodníků a parkových cest včetně
chemického posypu
ruční očištění chodníků a parkových cest včetně
inertního posypu
ruční očištění schodišť a jiných ploch včetně chemického
posypu
ruční očištění schodišť a jiných ploch včetně inertního
posypu
Ruční ošetření nástupních ploch MHD včetně
chemického posypu
Ruční ošetření nástupních ploch MHD včetně inertního
posypu

15.

dočištění vstupů na přechody pro chodce (celkem 122)

16.

Mimořádný prodej soli zadavateli

1 kg

17.

Mimořádný prodej inertního materiálu zadavateli

1 kg

9.
10.
11.
12.
13.

18. Mimořádný odvoz sněhu
*bkm - běžný km

1 km

1 km
1 km
1 m2
1 m2
1 m2
1 m2
1 přechod

1 km

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

