Město Vrchlabí
Městský úřad Vrchlabí, odbor RMÚP
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel na základě níže uvedené žádosti v souladu s § 54 odst. 5 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) a obdobného užití ustanovení § 98 a § 99 zákona, poskytuje tímto
dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Vrchlabí
– Krkonošská ulice – II. etapa“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Žádost o vysvětlení č. 1
Při přípravě nabídky „Vrchlabí – Krkonošská ulice - II. etapa“ jsme narazili v Zadávací
dokumentaci (také výzva str.2) na informaci, že předmětem této veřejné zakázky
nejsou:
- přeložky kabelů NN, které zajišťuje provozovatel distribuční soustavy ČEZ
Distribuce a.s. v koordinaci se stavbou,
- chodníky v podloubí domů soukromých majitelů.
Tyto práce jsou však obsaženy v přiloženém výkazu výměr Zadávací dokumentace.
Upraví zadavatel tento soupis prací (výkaz výměr) „1_Krkonošská ul. - II.
etapa_souhrnný vv_zadání.xlsx“ tak, aby odpovídal skutečnému Předmětu plnění
veřejné zakázky a jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci:
Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen:
b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "výkaz
výměr"), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Odstraní zadavatel z jeho obsahu objekty a položky prací, které (jak uvádí
„Zadávací dokumentace“) nejsou Předmětem plnění této veřejné zakázky?
Předmětem této veřejné zakázky nejsou:
- přeložky kabelů NN, které zajišťuje provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce
a.s. v koordinaci se stavbou,
- chodníky v podloubí domů soukromých majitelů.
Vysvětlí zadavatel tento dotaz a doplní případně upraví výše uvedené do PD,
výkazu výměr a Zadávací dokumentace?
Vysvětlení k žádosti č. 1
Přeložky kabelů NN a chodníky v podloubí domů soukromých majitelů nejsou součástí
předmětu plnění veřejné zakázky a zadavatel je vypustil ze soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“). Opravený soupis prací je
přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatelé povinně použijí pro
zpracování nabídky soupis prací v příloze tohoto vysvětlení zadávací
dokumentace.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek
Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona a vzhledem k ustanovení § 54 odst. 5
zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle povahy výše uvedeného
vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 6 odst. 1 výzvy k
podání nabídky a čl. 14 odst. 1 zadávací dokumentace v rozsahu:
- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:
"Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 4. 2021 v 10:00 hodin.".
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