Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 27.6.2019
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 žádost 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:
Podle vyhlášky 169/2016 Sb., která stanoví rozsah dokumentace pro zadání VZ, §5, v odst. 2
se uvádí, že „položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících
obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění
tohoto obsahu“ a následně §6 a 7 uvedené Vyhlášky.
Pro body uvedené v kompletech – sondy,




výměna 20m narušené kanalizace (zde chybí i specifikace materiálů),
dmtž a zpětná montáž držáků satelitů, antén a domovních štítků
demontáž+zpětná montáž hromosvodu

tedy pro body, které není v současnosti zadavatel schopen podrobně vyspecifikovat, by bylo
vhodných řešením pro všechny uchazeče, aby zadavatel určil formou dodatečné informace
k daným položkách pevnou částku, aby tak byly zajištěny rovné podmínky pro všechny
uchazeče.
Odpověď na dotaz č. 1:
Stanovení pevné částky nepovažujeme za vhodné řešení, zadavatel proto provedl úpravu
soupisu prací dodávek a služeb (Příloha č. 5 Výzvy), kde u položek




výměna 20m narušené kanalizace,
dmtž a zpětná montáž držáků satelitů, antén a domovních štítků
demontáž+zpětná montáž hromosvodu

doplnil podrobnou specifikaci na základě odborného posouzení projektanta.
Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace přikládá upravenou přílohu č. 5 –
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který nahrazuje dosavadní zveřejněné
přílohy č. 5 Výzvy. Aktuální upravená příloha č. 5 ze dne 27.6.2019 je pro účastníky
závazná.
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 10.7.2019 do
10:00 hod.

Přílohy:
Upravená příloha č. 5 Výzvy – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravená
verze ze dne 27.6.2019)
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