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VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE – V RB Í

OBNOVA

OBSLUŽN É KOMUNIKA CE
____________________________________________________________________________________
Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné
zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel obdržel následující dotazy k uvedené veřejné zakázce:
Dotaz č. 1
V odpovědích na dotazy č.1 zmiňujete, že existuje dokumentace pro provádění stavby DPS, která
odpovídá položkám v rozpočtu. Podle vašich odpovědí neobsahuje potrubí DN 400 a i hloubka uložení
kanalizace se odlišuje. V zadání soutěže jsme ale obdrželi jen dokumentaci DSP, která opravdu obsahuje
i potrubí DN 400 a zřejmě špatné hloubky. Podle odpovědi na dotaz č.3 dokumentace DSP není určena
pro výběr zhotovitele. Dokumentaci DPS jsme neobdrželi a stále ani na stránkách výzvy není. Můžete nám
prosím dodat platnou dokumentaci DPS určenou pro výběr zhotovitele?
Odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel sděluje, že původní projektová dokumentace nazvaná jako Příloha č. 6 ZD_Podklady byla
v nesouladu s výkazem výměr.
Dotaz č. 2
Odpovědi na dotazy č.5 a 6 se odvolávají na výpis prefabrikátů č.10. My ale máme stále jako přílohu č.10
schematický výkres regulátoru odtoku. Zmiňovanou přílohu výpis prefabrikátů nemáme. Můžete nám
dodat?
Odpověď na dotaz č. 2:
Zadavatel sděluje, že původní projektová dokumentace nazvaná jako Příloha č. 6 ZD_Podklady byla
v nesouladu s výkazem výměr.
Zadavatel současně s poskytnutým vysvětlením Zadávací dokumentace upravil Přílohu č. 6
ZD_Podklady. Nové znění Přílohy č. 6 ZD_Podklady je přílohou tohoto Vysvětlení a změny zadávací
dokumentace č. 2.
Zadavatel s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace současně
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tímto mění čl. X. Zadávací dokumentace a čl. V. Výzvy
pro podání nabídky následovně:
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Zadávací dokumentace
X.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek

do 17.06.2019,09:00 hod.

Výzva
V.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek

do 17.06.2019,09:00 hod.

Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr.
Veronika Synáková
Datum: 30.05.2019 12:15:23

V Brně, dne 30.5.2019

Mgr. Veronika Synáková
právník obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.
Přílohy:
Příloha č. 6 ZD_Podklady – po vysvětlení a změně ZD č. 2
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