STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Ústí nad Labem 5. června 2019
Doplnění zadávací dokumentace č. 8 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Stavební
úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/34, K. Březno“.
Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne 4. 6. 2019 žádosti o
doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu
pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/34, K. Březno“, uveřejněnou dne 14. 05. 2019 na
profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné
zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:
Dotazy účastníka:
1. Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 dotaz č. 5 odpovídáte, že pol. č. 88 a 89 jsou
ve výkazu výměr (dále jen "VV") omylem a lze je vypustit. Účastník výběrového řízení
nesmí sám opravovat zadání a musí všechny položky vyplnit cenou větší než 0. Žádáme
proto o zaslání upraveného VV.
2. Ve VV Silnoproud jsou pol. č. 1 a 2 Rozvaděče R1 a R2 (cena za ks) a dále jsou tam
oddíly Rozpis rozvaděče R1 (pol. č. 99-109) a R2 (pol. č. 110-121). Každý rozvaděč se
tedy do celkové ceny započítává 2x. Žádáme o opravu VV.
Odpovědi zadavatele:
1. Výkaz výměr byl aktualizován projektantem a byl uložen na profil (položky 88 a 89 byly
zrušeny)
2. Výkaz výměr byl projektantem aktualizován – (položky 1. A 2. jsou uzamčeny, vyplňují
se pouze položky 99. – 121.)

Zadavatel současně s tímto doplněním zadávací dokumentace uveřejňuje přílohu VV –
STAVEBNÍ ÚPR. OBJ. PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU_5.6.2019.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že vzhledem k tomu, že již uplynula lhůta pro
písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, nebude další vysvětlení zadávací
dokumentace poskytovat.

Ing. Kateřina Marešová v. r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
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