Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 24.6.2019
poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:
„Zateplení objektů bytových domů č.p. 201, 202 a 203 ul. Lidická, Česká Kamenice“
Zadavatel: Město Česká Kamenice, IČ: 00261220
Vážení účastníci zadávacího řízení,
zadavatel veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zateplení objektů bytových domů
č.p. 201, 202 a 203 ul. Lidická, Česká Kamenice“ obdržel žádosti o vysvětlení zadávacích
podmínek.
V souladu s čl. 12 Výzvy a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadývání veřejných zakázek (dále
jen „ZZVZ“ nebo „zákonem o VZ“) poskytuje zadavatel k zadávacím podmínkám předmětné
zakázky následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:
K výše uvedené VZ žádáme zadavatele o poskytnutí dodatečné informace k nejasnostem
v zadávací dokumentaci.
Objekt č.p. 201:
Práce a dodávky, které jak se uchazeč po kontrole zadávací dokumentace domnívá, chybí v
zadávacím VV:
1. Konečné terénní úpravy – založení trávníku
2. Odstranění keřů, stromů, záhonů a opěrných zídek podél objektu
3. Zakládací lišta KZS
4. Příplatek ke KZS za zápustnou montáž – pol. 12 a 22
5. Dmtž stávajících chrličů vč. úpravy průměru otvorů
6. Dmtž stávajících dešťových svodů
7. Dmtž stávajícího zábradlí a madel
8. Dmtž stávajícího oplechování balkonový zdí
9. Dmtž stávajícího oplechování komína a provedení nového oplechování
10. Dmtž zastřešení balkonů
11. Dmtž svítidel na fasádě, úpravu el. přívodu a mtž nového svítidla
12. Zpětná mtž zámkové dlažby
Práce a dodávky, jejichž specifikace v zadávacím VV je v rozporu s zákonem o VZ:
1. Pol.č. 39 – kopaná sondu pro zjištění stavu venkovní kanalizace – kpl 1 - ze zadání není
zřejmé, kolik kopaných sond bude zadavatel požadovat, v jakém terénu a do jaké
hloubky a pod.
2. Pol.č. 40 – výměna 20m narušené dešťové kanalizace kpl 1 – žádáme zadavatele
v souladu se zákonem o VZ o rozpoložkování podle jednotlivých prací a dodávek vč.
specifikace potrubí, šachet apod, výkopy (jen v zelené ploše nebo i v komunikaci a jaké)
3. Pol.č. 50 – dmtž a zpětná montáž držáků satelitů, antén a domovních štítků – uveden
kpl 1 – žádáme zadavatele o rozdělení jednotlivých prvků vč. uvedení počtů jednotlivých
prvků. Dále žádáme o upřesnění – jedná se demontáž kompletních satelitních přijímačů
a antén? V rámci zpětné montáže bude zadavatel požadovat po zhotoviteli i zaměření?
Pro zpětnou montáž bude zřejmě nutná úprava přívodních kabelů - zadávací VV s tím
neuvažuje.
4. Pol.č. 49 – dmtž a mtž lapačů střešních naplavenin – vzhledem k posunutí těchto prvků
dále od objektu, je nutné úprava i svislé části kanalizace pro napojení nových (?)
lapačů, chybí specifikace nových lapačů i napojovacího potrubí

5. Pol.č. 101 – dmtž a zpětná mtž hromosvodu - protože výkres pro hromosvod není
součástí zadání, není zřejmý objem prací a dodávek týkající se hromosvodu – žádáme
zadavatele, aby v souladu se zákonem o VZ, blíže vyspecifikoval rozsah prací a dodávek
Objekt č.p. 202:
Práce a dodávky, které jak se uchazeč po kontrole zadávací dokumentace domnívá, chybí v
zadávacím VV:
1. Odstranění keřů, stromů, záhonů a opěrných zídek podél objektu
2. Zakládací lišta KZS
3. Příplatek ke KZS za zápustnou montáž – pol. 18
4. Dmtž stávajících chrličů vč. úpravy průměru otvorů
5. Dmtž stávajících dešťových svodů
6. Dmtž stávajícího zábradlí a madel
7. Dmtž stávajícího oplechování balkonový zdí
8. Dmtž stávajícího oplechování komína a provedení nového oplechování
9. Dmtž zastřešení balkonů
10. Dmtž svítidel na fasádě, úpravu el. přívodu a mtž nového svítidla
Práce a dodávky, jejichž specifikace v zadávacím VV je v rozporu s zákonem o VZ:
1. Pol.č. 48 – kopaná sondu pro zjištění stavu venkovní kanalizace – kpl 1 - ze zadání není
zřejmé, kolik kopaných sond bude zadavatel požadovat, v jakém terénu a do jaké
hloubky a pod.
2. Pol.č. 49 – výměna 20m narušené dešťové kanalizace kpl 1 – žádáme zadavatele
v souladu se zákonem o VZ o rozpoložkování podle jednotlivých prací a dodávek vč.
specifikace potrubí, šachet apod, výkopy (jen v zelené ploše nebo i v komunikaci a jaké)
3. Pol.č. 59 – dmtž a zpětná montáž držáků satelitů, antén a domovních štítků – uveden
kpl 1 – žádáme zadavatele o rozdělení jednotlivých prvků vč. uvedení počtů jednotlivých
prvků. Dále žádáme o upřesnění – jedná se demontáž kompletních satelitních přijímačů
a antén? V rámci zpětné montáže bude zadavatel požadovat po zhotoviteli i zaměření?
Pro zpětnou montáž bude zřejmě nutná úprava přívodních kabelů - zadávací VV s tím
neuvažuje.
4. Pol.č. 58 – dmtž a mtž lapačů střešních naplavenin – vzhledem k posunutí těchto prvků
dále od objektu, je nutné úprava i svislé části kanalizace pro napojení nových (?)
lapačů, chybí specifikace nových lapačů i napojovacího potrubí
5. Pol.č. 116 – dmtž a zpětná mtž hromosvodu - protože výkres pro hromosvod není
součástí zadání, není zřejmý objem prací a dodávek týkající se hromosvodu – žádáme
zadavatele, aby v souladu se zákonem o VZ, blíže vyspecifikoval rozsah prací a dodávek
6. Pol.č. 117 – úpravy elektroinstalace – kpl 1 - ze zadání není zřejmé jaké práce a dodávky
tato položka zahrnuje, proto žádáme zadavatele v souladu se zákonem o VZ o
rozpoložkování podle jednotlivých prací a dodávek vč. specifikace materiáilů
Objekt č.p. 203:
Práce a dodávky, které jak se uchazeč po kontrole zadávací dokumentace domnívá, chybí v
zadávacím VV:
1. Konečné terénní úpravy – založení trávníku
2. Odstranění keřů, stromů, záhonů a opěrných zídek podél objektu
3. Zakládací lišta KZS
4. Dmtž stávajících chrličů vč. úpravy průměru otvorů
5. Dmtž stávajících dešťových svodů
6. Dmtž stávajícího zábradlí a madel
7. Dmtž stávajícího oplechování balkonový zdí
8. Dmtž stávajícího oplechování komína a provedení nového oplechování
9. Dmtž zastřešení balkonů
10. Dmtž svítidel na fasádě, úpravu el. přívodu a mtž nového svítidla
11. Zpětná mtž zámkové dlažby

Práce a dodávky, jejichž specifikace v zadávacím VV je v rozporu s zákonem o VZ:
1. Pol.č. 38 – kopaná sondu pro zjištění stavu venkovní kanalizace – kpl 1 - ze zadání není
zřejmé, kolik kopaných sond bude zadavatel požadovat, v jakém terénu a do jaké
hloubky a pod.
2. Pol.č. 39 – výměna 20m narušené dešťové kanalizace kpl 1 – žádáme zadavatele
v souladu se zákonem o VZ o rozpoložkování podle jednotlivých prací a dodávek vč.
specifikace potrubí, šachet apod, výkopy (jen v zelené ploše nebo i v komunikaci a jaké)
3. Pol.č. 52 – dmtž a zpětná montáž držáků satelitů, antén a domovních štítků – uveden
kpl 1 – žádáme zadavatele o rozdělení jednotlivých prvků vč. uvedení počtů jednotlivých
prvků. Dále žádáme o upřesnění – jedná se demontáž kompletních satelitních přijímačů
a antén? V rámci zpětné montáže bude zadavatel požadovat po zhotoviteli i zaměření?
Pro zpětnou montáž bude zřejmě nutná úprava přívodních kabelů - zadávací VV s tím
neuvažuje.
4. Pol.č. 51 – dmtž a mtž lapačů střešních naplavenin – vzhledem k posunutí těchto prvků
dále od objektu, je nutné úprava i svislé části kanalizace pro napojení nových (?)
lapačů, chybí specifikace nových lapačů i napojovacího potrubí
5. Pol.č. 107 – dmtž a zpětná mtž hromosvodu - protože výkres pro hromosvod není
součástí zadání, není zřejmý objem prací a dodávek týkající se hromosvodu – žádáme
zadavatele, aby v souladu se zákonem o VZ, blíže vyspecifikoval rozsah prací a dodávek
Odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel provedl úpravu soupisu prací dodávek a služeb (Příloha č. 5 Výzvy). Způsob
vypořádání dotazů či připomínek uvádíme k jednotlivým bodum červeněn zvýrazněným textem:
Objekt č.p. 201:
Práce a dodávky, které jak se uchazeč po kontrole zadávací dokumentace domnívá, chybí v
zadávacím VV:


Konečné terénní úpravy – založení trávníku – doplněno



Odstranění keřů – doplněno, stromů, záhonů a opěrných zídek podél objektu



Zakládací lišta KZS neuvažuje se (KZS je založen pod úrovní terénu)



Příplatek ke KZS za zápustnou montáž – pol. 12 a 22 – obsahuje pol.24 a 25



Dmtž stávajících chrličů vč. úpravy průměru otvorů– doplněno do textu položky
7715913-R



Dmtž stávajících dešťových svodů– doplněno



Dmtž stávajícího zábradlí a madel– doplněno do textu položek 767.4 a 767.3



Dmtž stávajícího oplechování balkonový zdí– doplněno



Dmtž stávajícího oplechování komína
kap.764



Dmtž zastřešení balkonů – doplněno do textu položek 767.1 a 767.2



Dmtž svítidel na fasádě, úpravu el. přívodu a mtž nového svítidla– doplněno



Zpětná mtž zámkové dlažby– doplněno

a provedení nového oplechování– doplněno

Práce a dodávky, jejichž specifikace v zadávacím VV je v rozporu s zákonem o VZ:
Odůvodnění položek uváděných jako kpl. - v souladu se zákonem o VZ


Pol.č. 39 – kopaná sondu pro zjištění stavu venkovní kanalizace – kpl 1 - ze zadání není
zřejmé, kolik kopaných sond bude zadavatel požadovat, v jakém terénu a do jaké
hloubky a pod.

Podél severní strany objektu je zřejmě narušená stávající dešťová kanalizace. Jedná se o
ležatou část dešťového svodu ústící do hlavního svodu. Je možné, že je zde špatně proveden
sklon svodu nebo jsou netěsné spoje potrubí. Pro jednoznačné určení vady je nutné provést

kopanou sondu. Uvedenou vadu lze odstranit utěsněním svodu a napojením hlavního
dešťového svodu na zatrubněnou vodoteč, která se nachází několik metrů od sběrné šachty.
Bez provedení sondy nelze navrhnout jednoznačné a hospodárné řešení. Jedná se o práce v
zelené ploše. Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou
firmou.


Pol.č. 40 – výměna 20m narušené dešťové kanalizace kpl 1 – žádáme zadavatele
v souladu se zákonem o VZ o rozpoložkování podle jednotlivých prací a dodávek vč.
specifikace potrubí, šachet apod, výkopy (jen v zelené ploše nebo i v komunikaci a jaké)

Podél severní strany objektu je zřejmě narušená stávající dešťová kanalizace. Jedná se o
ležatou část dešťového svodu ústící do hlavního svodu. Je možné, že je zde špatně proveden
sklon svodu nebo jsou netěsné spoje potrubí. Pro jednoznačné určení vady je nutné provést
kopanou sondu. Uvedenou vadu lze odstranit utěsněním svodu a napojením hlavního
dešťového svodu na zatrubněnou vodoteč, která se nachází několik metrů od sběrné šachty.
Bez provedení sondy nelze navrhnout jednoznačné a hospodárné řešení. Jedná se o práce v
zelené ploše. Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou
firmou.


Pol.č. 50 – dmtž a zpětná montáž držáků satelitů, antén a domovních štítků – uveden
kpl 1 – žádáme zadavatele o rozdělení jednotlivých prvků vč. uvedení počtů jednotlivých
prvků. Dále žádáme o upřesnění – jedná se demontáž kompletních satelitních přijímačů
a antén? V rámci zpětné montáže bude zadavatel požadovat po zhotoviteli i zaměření?
Pro zpětnou montáž bude zřejmě nutná úprava přívodních kabelů - zadávací VV s tím
neuvažuje.

Střecha není přístupná a původní projektová dokumentace tyto údaje neobsahovala, z tohoto
důvodu není přesná specifikace součástí zadání. Předpokladem je odborný odhad ceny z
obdobných akcí prováděných odbornou firmou.


Pol.č. 49 – dmtž a mtž lapačů střešních naplavenin – vzhledem k posunutí těchto prvků
dále od objektu, je nutné úprava i svislé části kanalizace pro napojení nových (?)
lapačů, chybí specifikace nových lapačů i napojovacího potrubí doplněno do textu
položky v kap.95



Pol.č. 101 – dmtž a zpětná mtž hromosvodu - protože výkres pro hromosvod není
součástí zadání, není zřejmý objem prací a dodávek týkající se hromosvodu – žádáme
zadavatele, aby v souladu se zákonem o VZ, blíže vyspecifikoval rozsah prací a dodávek

Střecha není přístupná a původní projektová dokumentace výkres hromosvodu neobsahovala,
z tohoto důvodu není součástí zadání. Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí
prováděných odbornou firmou.
Objekt č.p. 202:
Práce a dodávky, které jak se uchazeč po kontrole zadávací dokumentace domnívá, chybí v
zadávacím VV:


Odstranění keřů– doplněno, stromů- doplněno, záhonů a opěrných zídek podél objektu



Zakládací lišta KZS - neuvažuje se (KZS je založen pod úrovní terénu)



Příplatek ke KZS za zápustnou montáž – pol. 18– doplněno ve výměře



Dmtž stávajících chrličů vč. úpravy průměru otvorů– doplněno do textu položky
7715913-R



Dmtž stávajících dešťových svodů– doplněno



Dmtž stávajícího zábradlí a madel– doplněno do textu položek 767.4 a 767.3



Dmtž stávajícího oplechování balkonový zdí– doplněno



Dmtž stávajícího oplechování komína a provedení nového oplechování– doplněno



Dmtž zastřešení balkonů– doplněno do textu položek 767.1 a 767.2



Dmtž svítidel na fasádě, úpravu el. přívodu a mtž nového svítidla– doplněno

Práce a dodávky, jejichž specifikace v zadávacím VV je v rozporu s zákonem o VZ:
Odůvodnění položek uváděných jako kpl. - v souladu se zákonem o VZ


Pol.č. 48 – kopaná sondu pro zjištění stavu venkovní kanalizace – kpl 1 - ze zadání není
zřejmé, kolik kopaných sond bude zadavatel požadovat, v jakém terénu a do jaké
hloubky apod.

Podél severní strany objektu je zřejmě narušená stávající dešťová kanalizace. Jedná se o
ležatou část dešťového svodu ústící do hlavního svodu. Je možné, že je zde špatně proveden
sklon svodu nebo jsou netěsné spoje potrubí. Pro jednoznačné určení vady je nutné provést
kopanou sondu. Uvedenou vadu lze odstranit utěsněním svodu a napojením hlavního
dešťového svodu na zatrubněnou vodoteč, která se nachází několik metrů od sběrné šachty.
Bez provedení sondy nelze navrhnout jednoznačné a hospodárné řešení. Jedná se o práce v
zelené ploše.
Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.


Pol.č. 49 – výměna 20m narušené dešťové kanalizace kpl 1 – žádáme zadavatele
v souladu se zákonem o VZ o rozpoložkování podle jednotlivých prací a dodávek vč.
specifikace potrubí, šachet apod, výkopy (jen v zelené ploše nebo i v komunikaci a jaké)

Podél severní strany objektu je zřejmě narušená stávající dešťová kanalizace. Jedná se o
ležatou část dešťového svodu ústící do hlavního svodu. Je možné, že je zde špatně proveden
sklon svodu nebo jsou netěsné spoje potrubí. Pro jednoznačné určení vady je nutné provést
kopanou sondu. Uvedenou vadu lze odstranit utěsněním svodu a napojením hlavního
dešťového svodu na zatrubněnou vodoteč, která se nachází několik metrů od sběrné šachty.
Bez provedení sondy nelze navrhnout jednoznačné a hospodárné řešení. Jedná se o práce v
zelené ploše.


Pol.č. 59 – dmtž a zpětná montáž držáků satelitů, antén a domovních štítků – uveden
kpl 1 – žádáme zadavatele o rozdělení jednotlivých prvků vč. uvedení počtů jednotlivých
prvků. Dále žádáme o upřesnění – jedná se demontáž kompletních satelitních přijímačů
a antén? V rámci zpětné montáže bude zadavatel požadovat po zhotoviteli i zaměření?
Pro zpětnou montáž bude zřejmě nutná úprava přívodních kabelů - zadávací VV s tím
neuvažuje.

Střecha není přístupná a původní projektová dokumentace tyto údaje neobsahovala, z tohoto
důvodu není přesná specifikace součástí zadání. Předpokladem je odborný odhad ceny z
obdobných akcí prováděných odbornou firmou.


Pol.č. 58 – dmtž a mtž lapačů střešních naplavenin – vzhledem k posunutí těchto prvků
dále od objektu, je nutné úprava i svislé části kanalizace pro napojení nových (?)
lapačů, chybí specifikace nových lapačů i napojovacího potrubí doplněno do textu
položky v kap.95



Pol.č. 116 – dmtž a zpětná mtž hromosvodu - protože výkres pro hromosvod není
součástí zadání, není zřejmý objem prací a dodávek týkající se hromosvodu – žádáme
zadavatele, aby v souladu se zákonem o VZ, blíže vyspecifikoval rozsah prací a dodávek

Střecha není přístupná a původní projektová dokumentace výkres hromosvodu neobsahovala,
z tohoto důvodu není součástí zadání. Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí
prováděných odbornou firmou.
Objekt č.p. 203:
Práce a dodávky, které jak se uchazeč po kontrole zadávací dokumentace domnívá, chybí v
zadávacím VV:


Konečné terénní úpravy – založení trávníku– doplněno, kap.1



Odstranění keřů, stromů, záhonů a opěrných zídek podél objektu– doplněno kap.1



Zakládací lišta KZS - neuvažuje se (KZS je založen pod úrovní terénu)



Dmtž stávajících chrličů vč. úpravy průměru otvorů– doplněno do textu položky
771591-R



Dmtž stávajících dešťových svodů– doplněno



Dmtž stávajícího zábradlí a madel– doplněno do textu položek 767.4 a 767.3



Dmtž stávajícího oplechování balkonový zdí– doplněno



Dmtž stávajícího oplechování komína a provedení nového oplechování– doplněno



Dmtž zastřešení balkonů– doplněno do textu položek 767.1 a 767.2



Dmtž svítidel na fasádě, úpravu el. přívodu a mtž nového svítidla - doplněno



Zpětná mtž zámkové dlažby– doplněno

Práce a dodávky, jejichž specifikace v zadávacím VV je v rozporu s zákonem o VZ:
Odůvodnění položek uváděných jako kpl. - v souladu se zákonem o VZ


Pol.č. 38 – kopaná sondu pro zjištění stavu venkovní kanalizace – kpl 1 - ze zadání není
zřejmé, kolik kopaných sond bude zadavatel požadovat, v jakém terénu a do jaké
hloubky apod.

Podél severní strany objektu je zřejmě narušená stávající dešťová kanalizace. Jedná se o
ležatou část dešťového svodu ústící do hlavního svodu. Je možné, že je zde špatně proveden
sklon svodu nebo jsou netěsné spoje potrubí. Pro jednoznačné určení vady je nutné provést
kopanou sondu. Uvedenou vadu lze odstranit utěsněním svodu a napojením hlavního
dešťového svodu na zatrubněnou vodoteč, která se nachází několik metrů od sběrné šachty.
Bez provedení sondy nelze navrhnout jednoznačné a hospodárné řešení. Jedná se o práce v
zelené ploše.
Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.


Pol.č. 39 – výměna 20m narušené dešťové kanalizace kpl 1 – žádáme zadavatele
v souladu se zákonem o VZ o rozpoložkování podle jednotlivých prací a dodávek vč.
specifikace potrubí, šachet apod, výkopy (jen v zelené ploše nebo i v komunikaci a jaké)



Podél severní strany objektu je zřejmě narušená stávající dešťová kanalizace. Jedná se o
ležatou část dešťového svodu ústící do hlavního svodu. Je možné, že je zde špatně
proveden sklon svodu nebo jsou netěsné spoje potrubí. Pro jednoznačné určení vady je
nutné provést kopanou sondu. Uvedenou vadu lze odstranit utěsněním svodu a
napojením hlavního dešťového svodu na zatrubněnou vodoteč, která se nachází několik
metrů od sběrné šachty. Bez provedení sondy nelze navrhnout jednoznačné a
hospodárné řešení. Jedná se o práce v zelené ploše.

Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.


Pol.č. 52 – dmtž a zpětná montáž držáků satelitů, antén a domovních štítků – uveden
kpl 1 – žádáme zadavatele o rozdělení jednotlivých prvků vč. uvedení počtů jednotlivých
prvků. Dále žádáme o upřesnění – jedná se demontáž kompletních satelitních přijímačů
a antén? V rámci zpětné montáže bude zadavatel požadovat po zhotoviteli i zaměření?
Pro zpětnou montáž bude zřejmě nutná úprava přívodních kabelů - zadávací VV s tím
neuvažuje.

Střecha není přístupná a původní projektová dokumentace tyto údaje neobsahovala, z tohoto
důvodu není přesná specifikace součástí zadání. Předpokladem je odborný odhad ceny z
obdobných akcí prováděných odbornou firmou.


Pol.č. 51 – dmtž a mtž lapačů střešních naplavenin – vzhledem k posunutí těchto prvků
dále od objektu, je nutné úprava i svislé části kanalizace pro napojení nových (?)
lapačů, chybí specifikace nových lapačů i napojovacího potrubí doplněno do textu
položky v kap.95



Pol.č. 107 – dmtž a zpětná mtž hromosvodu - protože výkres pro hromosvod není
součástí zadání, není zřejmý objem prací a dodávek týkající se hromosvodu – žádáme

zadavatele, aby v souladu se zákonem o VZ, blíže vyspecifikoval rozsah prací a dodávek
Střecha není přístupná a původní projektová dokumentace výkres hromosvodu
neobsahovala, z tohoto důvodu není součástí zadání. Předpokladem je odborný odhad
ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.
Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace přikládá upravenou přílohu č. 5 –
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který nahrazuje původní přílohu č. 5
Výzvy. Aktuální upravená příloha č. 5 je pra účastníky závazná.

Dotaz č. 2:
Chtěla jsem se zeptat, proč na zakázce Zateplení objektů bytových domů v České Kamenici je
tak krátká doba na poslání zakázek. Jako zveřejnit ji 19.6. 2019 a ukončení je 27.6. 2019 je
hrozně málo. V zakázce je spousty profesí a je prostě nereálné to za tak krátkou dobu stihnout
nacenit. Proto se chci zeptat, zda s tím něco uděláte a termín prodloužíte? O tuto zakázku
máme zájem, ale díky té krátké době nemáme šanci to stihnout.
Odpověď na dotaz č. 1:
Veřejná zakázka byla zahájena na profilu zadavatele již 10.6.2019, přičemž termín pro podání
nabídek byl stanoven na 27.6.2019. jedná se tedy o 12 celých pracovních dnů, což je v
v souladu se ZZVZ pro zadávací ření v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. S ohledem
na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace každopádně bude prodloužena o přiměřeně
dlouho dobu.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:
S pohledem na povahu vysvětlení a úpravu zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje
lhůtu pro podání nabídek. Nově je termín pro podání nabídek stanoven na 8.7.2019 do
10:00 hod.

Přílohy:
Upravená příloha č. 5 Výzvy – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravená
verze ze dne 24.6.2019)

V Mostě, dne 24.6.2019
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