Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodatečné informace č. 7 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

se sídlem:

Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ:

60798432

Název veřejné zakázky: „Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína“
Výše uvedený zadavatel, za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve
formě Dodatečné informace č. 7 k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:
U položky č.46 stavebního rozpočtu je uvedeno množství 0, žádáme o informaci, zda tuto
položku můžeme ocenit 0.
46

331361821

Výztuž sloupů,
pilířů, rámových
stojek, táhel nebo
vzpěr hranatých
svislých nebo
šikmých
(odkloněných) z
betonářské oceli
10 505 (R) nebo
BSt 500

t

0,000

Odpověď zadavatele:
Pol. 46 má nulovou hodnotu, výztuž je zahrnuta ve výpisu výztuže základů - svislá výztuž do
sloupu se musí osadit už při betonáži základových pásů. Zmínka o výztuži sloupů tam je proto,
že k tomu patří další položky - např. jeho bednění, beton, tak aby bylo jasné, že se na výztuž
nezapomnělo. V poznámce k této položce je uvedeno, že výztuž je zahrnuta v základech.
Cena za tuto položku bude tedy jednotně nulová.
Dotaz uchazeče:
Prosíme o bližší specifikaci položky č.129 stavebního rozpočtu, počet kusů.

129

953943213

Označení
únikových cest
dle ČSN ISO
3864 a ČSN ISO
3864-1 a dle

1

soubor

2, 000

nařízení vlády č.
11/2002 Sb. systém
fotoluminiscenčn
ího značení

Odpověď zadavatele:
1 soubor obsahuje 5 ks plastových fotoluminiscenčních tabulek rozměru 200/100 mm.
Dotaz uchazeče:
Ve výpisu prvků je u oken uvedeno, včetně zednického zapravení. Do jaké položky má být tato
práce oceněna?
Odpověď zadavatele:
Ve výpisu oken je uvedeno, že k oknům jsou venkovní i vnitřní parapety a osazení (toto jen
jako doplňující informace k ocenění montáže okna). Pro okna pak jsou položky k dodávce a k
montáži (pol. 236, 238, 240).
Upravený výkaz výměr je přílohou těchto dodatečných informací.
Dotaz uchazeče:
Vzhledem k doplnění zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku žádáme v
souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, o prodloužení lhůty pro podání nabídek, jelikož se domníváme, že to
povaha doplnění vyžaduje.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek – viz. níže.
Zadavatel upravuje text zadávací dokumentace následujícím způsobem:
Původní znění čl. 9) zadávací dokumentace – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 5.2.2021 ve 10:00 hodin.
Nové znění čl. 9) zadávací dokumentace – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 10.2.2021 ve 10:00 hodin.
Původní znění čl. 16) zadávací dokumentace – JISTOTA
Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele nejpozději v den stanovený
pro podání nabídek tj. 1.2.2021 do 10:00 hodin.
Nové znění čl. 16) zadávací dokumentace – JISTOTA
Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele nejpozději v den stanovený
pro podání nabídek tj. 10.2.2021 do 10:00 hodin.

2

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno stejným způsobem, jako byla uveřejněna
zadávací dokumentace.

Ostrava, dne 27.1.2021

ing. Tomáš
Maceček

Ing. Tomáš Maceček
Pověřen výkonem zadavatelských činností

Příloha. Viz. text
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Digitálně podepsal ing.
Tomáš Maceček
Datum: 2021.01.27
16:24:45 +01'00'

