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Věc:  Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – I. 
Referent: Chadimová Anna 
 
Veřejná zakázka 
 
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Revitalizace území – II/210 Západní 
obchvat Sokolov-Svatava (III. etapa)“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – 
otevřené řízení, zveřejněná ve VVZ  dne 07.11.2014, pod Evidenčním číslem VZ 498217. 
 

Zadavatel dne 25.11.2014 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona 
VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na 
podání nabídky. 

Dotaz č. 1: 

Dovolujeme si požádat zadavatele o doplnění zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky 
o Přílohu č. 2, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr elektronicky také 
v programu ASPE, ze kterého je zveřejněný Excel soubor vygenerován. 
 
Odpověď: 

Na základě žádosti zadavatel poskytne zájemcům o veřejnou zakázku elektronickou verzi výkazu výměr 
ve formátu ASPE na datovém nosiči CD/DVD, který je možno vyzvednout si u zadavatele po předchozí 
domluvě (kontaktní osoby: pí. Anna Chadimová, tel. 257 04 3960; e-mail: anna.chadimova@mfcr.cz  
nebo pí. Věra Tomanová, tel: 257 04 3964; e-mail: vera.tomanova@mfcr.cz) nebo zaslat na adresu 
zájemce. 
 
Zadavatel uzná nabídkovou cenu zpracovanou ve formátu ASPE. S ohledem na zachování rovného 
přístupu i ve vztahu k dodavatelům, kteří nedisponují příslušným programovým vybavením, však 
zadavatel nadále akceptuje i zpracování nabídkové ceny ve formátu.xls. 
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