Vysvětlení zadávací dokumentace
,,Komunitní centrum Kopřivnice“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 02 ze dne 13.12.2017
v souladu s ust. § 98 odst. 1, a 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce

„Komunitní centrum Kopřivnice“
Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen
„vysvětlení ZD“) doručené dne 6.12.2017, tj. po zákonem stanoveném termínu před
uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel Město Kopřivnice zveřejňuje vysvětlení ZD
k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“):
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:
V rámci položky 243 rozpočet uvažuje s osazením zábradlí, avšak materiálová
charakteristika k této položce odkazuje na dodání dveří viz. položka č.245
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žádáme o opravu rozpočtu a prodloužení termínu neboť v případě změny, bychom museli
zadat k nacenění zábradlí k našemu výrobci.
Vysvětlení ZD č. 1:
Jedná se o dodávku zábradlí dle bližší specifikace RTS komentáře, který je součástí
původního soupisu prací viz. list: Popisy – Komentáře RTS.
Pro upřesnění celé věci zasílá zadavatel upravený soupis prací s doplněným popisem
položky – viz. příloha č. 1.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2:
Dále upozorňujeme, že v daném rozpočtu schází u jednotlivých položek odkaz na grafickou
a textovou část rozpočtu tak, aby bylo možno položky překontrolovat tak, jak ukládá zákon.
Žádáme o doplnění.
Vysvětlení ZD č. 2:
Zadavatel uvádí, že součástí zadávací dokumentace a soupisu prací je projektová
dokumentace ve stupni pro provádění stavby, ze které je uvažovaný rozsah dostatečným
způsobem patrný.
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Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory
a informace v nich obsažené v relevantních částech doplňují resp. nahrazují dosavadní
relevantní části zadávací dokumentace; dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky
zadávací dokumentaci doplněnou resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.

S ohledem na úpravu zadávací dokumentace obsaženou ve vysvětlení zadávací
dokumentace č. 02 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro
podání nabídek o 4 pracovní dny.
Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.3 ZD):
20.12.2017 v 9:00 hod.
Nová lhůta pro otevírání obálek (bod 6.6 ZD):
20.12.2017 v 9:10 hod.
Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek
a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.
Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu
s ustanovením § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění uveřejněny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která
byla změněna nebo doplněna.
Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány
k uveřejnění do VVZ dne 13.12.2017 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním
řádem provozovatele VVZ.
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