Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

se sídlem:

Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ:

60798432

Název veřejné zakázky:
„Oprava 5 místních komunikací, 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. 1 k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce
malého rozsahu na služby.

Dotaz uchazeče:
V souvislosti se zpracováním cenové nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu
„Oprava 5 místních komunikací, Šenov u Nového Jičína“ bychom rádi vznesli následující dotaz:
- v poskytnutých slepých položkových rozpočtech / výkazech výměr postrádáme stavební položky
za „poplatky za uložení vyfrézovaného asfaltového recyklátu na skládce vč. jeho dopravy na
skládku“. V PD, technické zprávě se píše, že „vyzískaný odfrézovaný materiál bude uložen na
skládku k dalšímu využití“.
Znamená to tedy, že se tento materiál doveze pouze na obecní skládku–mezideponii pro jeho další
následné použití zadavatelem, bez poplatku za jeho uskladnění? Prosíme Vás o upřesnění výše
uvedeného, pokud bude možno.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel upravuje výkaz výměr.
Žádáme uchazeče, aby do svých nabídek použili opravený Výkaz výměr dle přílohy těchto
dodatečných informací č. 1.
Zadavatel současně upravuje Zadávací dokumentaci v těchto bodech:
9. Lhůta a místo pro podání nabídek
Původní znění:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.3.2019 ve 14:00 hodin.
Dne 21.3.2019 (poslední den lhůty) je možné podat nabídku od 08:00 hodin do 14:00 hodin,
tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky.
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Nové znění:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.3.2019 ve 14:00 hodin.
Dne 26.3.2019 (poslední den lhůty) je možné podat nabídku od 08:00 hodin do 14:00 hodin,
tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky.
11. Otevírání obálek
Původní znění:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21.3.2019 ve 14:05 hodin.
Nové znění:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 26.3.2019 ve 14:05 hodin.
Ostrava, dne 19.3.2019

Ing. Tomáš Maceček
pověřen výkonem zadavatelských činností
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