Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
ZADAVATEL:
Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I
IČ: 00270211, DIČ: CZ00270211
Zastoupené: Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města
E-mail: urad@chrudim-city.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Chrudim
Č. účtu: 104109895/0300
ID datové schránky: 3y8b2pi
V Rychnově nad Kněžnou dne 29.8.2022
Vážení,
z pověření zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Přístavba a rekonstrukce
sportovní haly Chrudim, I. etapa“ zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne
29.7.2022 zasláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, uveřejněné
pod ev.č. VZ ve VVZ: Z2022-030680, a uveřejněné v TEDu pod č. 2022/S 148-422351, poskytujeme tímto
vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele o vysvětlení ze dne 24.8.2022:
Žádost o vysvětlení č. 30:
V oddíle č. 15 zadávací dokumentace je mj., že uvedeno účastník musí při oceňování soupisu prací ocenit
bez výjimek veškeré položky, (ocenění znamená přidělení ceny ke každé položce v soupisu prací, ocenění
nulou je nepřípustné a není považováno za přidělení ceny! V oddíle Měření a regulace jsou uvedeny
položky (např. č.30, 44, 50…), které jsou ale obsaženy v jiných oddílech ( ÚT, VZT, technologie). Jakým
způsobem by se měly tyto položky ocenit, aby byl soulad se zadávací dokumentací?
ODPOVĚĎ:
V této položce č. 30, resp. položkách je myšleno, že se jedná o práci s připojením ventilu nebo případně
prvku dodávaného jinou profesí do periferie MaR. Tedy dodavatelé u těchto položek ocení práci
spojenou s připojením koncového prvku.
Výše uvedené vysvětlení zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno
stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a dodavatelům
oznámeny.
S pozdravem
Digitálně podepsal Mgr.
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