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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (3)
k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí – krytý bazén - energoblok
Zadavatel:
Sídlo:
Oprávněná osoba:
IČO/DIČ:
Profil zadavatele:

Město Vrchlabí
Zámek, č. p. 1, 543 01 Vrchlabí
Ing. Jan Sobotka
002 78 475 / CZ 00278475
https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html

Shora uvedený zadavatel vyhlásil dne 12. 3. 2021 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na
dodávku „Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí – krytý bazén - energoblok“, a to odesláním
Oznámení o zahájení zadávacích řízení ke zveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a následně
zveřejněním zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky na svém profilu zadavatele.
V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel jednoho z dodavatelů žádost o vysvětlení
obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení
na svém profilu zadavatele takto:
Dotaz č. 1:
Na základě Vaší odpovědi č. 4, z Vysvětlení zadávací dokumentace (1) bychom měli ještě doplňující
dotaz. Můžete uchazečům poskytnout návrh smlouvy o připojení kogenerační jednotky do nadřazené
DS?
Odpověď zadavatele na dotaz č.1:
Smlouvu o připojení kogenerační jednotky do nadřazené DS nemá zatím zadavatel k dispozici, tato
bude řešena po ukončení předmětného zadávacího řízení.
Z důvodu technických problémů, když Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací, nebyla
odeslána do Věstníku veřejných zakázek ve stejný den jako bylo provedeno zveřejnění „Vysvětlení
zadávací dokumentace (2)“ na profilu zadavatele, a to dne 8. 4. 2021, zadavatel prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od odeslání opravného formuláře, tj. o
jeden pracovní den.
Původní lhůta pro podání elektronických nabídek do 5. 5. 2021 do 9:00 hodin se ruší. Nově zadavatel
stanovil lhůtu pro podání elektronických nabídek do 6. 5. 2021 do 9:00 hodin.

V Ostravě dne 12. 4. 2021

Ing. Markéta Večeřová v.r.
zástupce pověřené osoby

