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Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – X.
Chadimová Anna

Věc:
Referent:
Veřejná zakázka

Nadlimitní na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji –
odstranění negativních dopadů hornické činnosti“, zadávaná dle zákona VZ, druhem zadávacího
řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 02.03.2015, s evidenčním
číslem VZ 404887.
Zadavatel dne 27.04.2015 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám
k výše uvedené veřejné zakázce. Přesto, že žádost byla podána po uplynutí lhůty pro podání žádostí
o dodatečné informace, dle § 49 odst. 1 zákona VZ, zadavatel tímto dle § 49 odst. 4 zákona VZ
poskytuje tyto níže uvedené dodatečné informace jako vysvětlení k předchozím dodatečným
informacím ze dne 24.4.2015 všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.
Dotaz č. 1)
Součástí dodatečných informací k zadávacím podmínkám IX. ze dne 24.4.2015 byl nový aktuální
kompletní Výkaz výměr.
Objekt SO 21 Opěrné stěny má vyplněné jednotkové ceny, a to jak v souboru s příponou. xls, tak
v souboru s příponou .pdf.
 Došlo k omylu ze strany zadavatele, nebo to znamená, že v objektu SO 21 Opěrné stěny
nutné dodržet předložené jednotkové ceny z dodatečných informací k zadávacím podmínkám
IX. ze dne 24.4.2015?
 Bude zaslán nový opravený výkaz výměr?
Odpověď:
Omylem, administrativní chybou, byly v dodatečných informacích uveřejněných 24.4.2015 na
Profilu zadavatele, v rámci poskytnutého kompletního neoceněného Výkazu výměr, u Objektu SO
21- Opěrné stěny uveřejněny jednotkové ceny. Tyto ceny nejsou pro dodavatele nijak závazné.
V příloze poskytujeme čistý výkaz výměr pro objekt SO 21.
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