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závazků

V Praze dne 9. 12. 2016
PID: MFCR6XWAHZ
Č. j.: MF-27763/2016/45-33
Počet listů: 2
Přílohy: Upravený soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 7 a Oznámení
o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

Zpracovatel:

Chadimová Anna

Veřejná zakázka
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Jezero Most- napojení na komunikace
a IS – část I, II, III“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná
ve Věstníku VZ dne 29.9.2016, pod Evidenčním číslem VZ 644030.
I.
Zadavatel dne 5. a 7.12.2016 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49
odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří
mají zájem na podání nabídky.
Dotaz č. 1:
Ve výkazu výměr část III, SO 55 Síťové rozvody telefonu chybí položky na dodávku a montáž 857
m betonového kabelového žlabu TK2, který je uveden v PD výkres EL-2-04975 VÝKOPY VZOR
a výkres EL-1-05896 SITUACE SO 55 – ČÁST 1.
Prosíme o doplnění výkazu výměr.
Odpověď:
Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla v části III. ve stavebním
objektu SO 55 Síťové rozvody doplněna položka č. 2. Kanály do rýhy neasfaltované
z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2, vč. dodávky žlabů a vík s měrným množstvím
857,00 m.

Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou těchto
dodatečných informací.
Dotaz č. 2:
V objektu SO 303 mají být atypické železobetonové kruhové nádrže DN 5000 dodány jako
prefabrikované. Mohou se nahradit monolitickými?
Odpověď:
Ano, mohou být použity monolitické nádrže, pokud budou zachovány stejné kvalitativní a technické
parametry jako u nádrží prefabrikovaných.
II.
Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů
V návaznosti na poskytnutí aktualizovaného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby dodavatelům poskytl
dostatečnou dobu pro zpracování nabídky.
Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 5.1.2017 (čtvrtek) do 13:00 hodin.
V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:
• termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím
podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 28.12.2016 (středa),
• termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející
dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 4.1.2017 (středa).
Zadavatel odešle dnes tj. 9.12.2016 k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku
veřejných zakázek a do TEDu.

Ing. Radmila
Musilová
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