MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
PID: MFCR8XZSPC
Č. j.: MF-14296/2018/4501-36
Zpracovatel: Chadimová Anna
Počet listů: 2

Praha 20. 12. 2018
Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace – 9
+ prodloužení lhůty pro podání nabídek
Veřejná zakázka
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Krejcarová lávka“, zadávaná dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku
veřejných zakázek dne 29. 6. 2018 s evidenčním číslem veřejné zakázky Z2018-021753.
I.
Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel dne 18. 12. 2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3
zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem
dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.
Dotaz č. 12:
1. V soupisu stavebních prací SO 202 je v položce číslo:
21,22,23,24,28,42,44,52,55,58,59,60,62,64,65,68,69,70,71,72,73
chybný výpočet DPH (15%).
2. V soupisu stavebních prací_město Sokolov_XI 2018 se výrazně liší základ pro
výpočet daně od „Náklady celkem“.
Žádáme o opravu a poskytnutí nových soupisů stavebních prací.
Odpověď:
Zadavatel oslovil projektanta ve věci odstranění nedostatků, uvedených v dotazu
č. 12, v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2
ZD). Zadavatel uveřejnění opravenou přílohu č. 2 ZD bezodkladně po jejím obdržení.
S ohledem na skutečnost, že není v možnostech zadavatele poskytnout opravenou
Přílohou č. 2 ZD v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s jejím
uveřejněním prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.
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II.
Prodloužení lhůty pro podání nabídek
Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:
Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 11. 1. 2019 včetně.
V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:
• termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí
být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek tj. dne 2. 1. 2019.
Zadavatel odešle dnes, tj. 20. 12. 2018, k uveřejnění Opravný formulář do Věstníku veřejných
zakázek.
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