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DODATEČNÁ 
INFORMACE Č.3  

 
 

Veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitní režimu na stavební práce s názvem: 

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ  

A HŘIŠTĚ PRO MALOU KOPANOU JÍLOVIŠTĚ 
 
 

1. Základní údaje o zadavateli: 

 

Název zadavatele: Obec Jíloviště 

Sídlo zadavatele: Pražská 81,  252 02 Jíloviště 

IČ:  00241334 

Statutární zástupce:  Ing. Vladimír Dlouhý 

ID datové schránky:  e8rbs4j 

Webové stránky zadavatele: www.jiloviste.cz  

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste  

Kontaktní osoba: Místostarostka RNDr. Jana Malá CSc 

Tel.:  +420 602 232 842 

E-mail:  mala@jiloviste.cz 

Administrace veřejné zakázky:   

firma:      eFact, s.r.o. 
jméno: Pavel Vích  
telefon: 728 444 655 
e-mail: vich@efact.cz  
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2. Dotaz: 

Rád bych se dotázal na několik technických záležitostí k výše uvedenému výběrovému řízení. 

 

Jedná se zejména o tyto rozpory mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr: 

 

- Oplocení dle specifikace v PD na fotbal je 185mb a ve výkazu výměr 128mb. 

- Taktéž obrubníky a sítě -  ve výkazu 128bm, v PD 185bm 

- V položkách 7 a 8 oboje je kamenivo ve stejné ploše a stejné tl.90mm a jedno má 270 tun a druhé 
240tun 

- Pokud se položky přepočítají přes jeden koeficient hmotnosti na plochu tak nesouhlasí tuny. 

- oplocení sloupky 4,9m x 36 ks je 180mb ve výkazu výměr 128mb 

- obrubník o 20mb víc než realita, taktéž mantinel a síť 

 

3. Odpověď: 

K uvedeným dotazům (odpovědi červenou barvou) 

 
- Oplocení dle specifikace v PD na fotbal je 185mb a ve výkazu výměr 128mb. 
Délku 185mb jsem v PD nikde nenašel. Fotbal má společnou hranici s multifunkčním hřištěm a tato 
hranice je započítána do multifunkčního hřiště. Na fotbal tedy zbývá délka 36m+ 46m + 46m 
(celkem 128mb). 
 
- Taktéž obrubníky a sítě -  ve výkazu 128bm, v PD 185bm 
Délku 185mb jsem v PD nikde nenašel. Fotbal má společnou hranici s multifunkčním hřištěm a tato 
hranice je započítána do multifunkčního hřiště. Na fotbal tedy zbývá délka 36m+ 46m + 46m 
(celkem 128mb). 
 
- V položkách 7 a 8 oboje je kamenivo ve stejné ploše a stejné tl.90mm a jedno má 270 tun a druhé 
240tun 
Kamenivo má jinou frakci, takže jinou hmotnost. 
 
- Pokud se položky přepočítají přes jeden koeficient hmotnosti na plochu tak nesouhlasí tuny. 
Tento dotaz není dostatečně specifikován, nelze odpovědět. 
 
- oplocení sloupky 4,9m x 36 ks je 180mb ve výkazu výměr 128mb 
Pokud tato poznámka platí k fotbalovému hřišti, tak v projektu není uvedena vzdálenost 4,9m. 
Jedná se o oplocení v délce 128mb (viz. půdorys a viz. poznámky výše).  
 
- obrubník o 20mb víc než realita, taktéž mantinel a síť 
Tento dotaz není dostatečně specifikován, nelze odpovědět. 
 

 

Jíloviště 25.1. 2022 
 
 
 


