Doplnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 2
k veřejné zakázce

„Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt
kostela“
Zakázka je zadávána jako veřejná v režimu zjednodušené podlimitní řízení zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon).

Režim zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky

Stavební práce

Profil zadavatele

https://zakazky.hornislavkov.cz/vz00000035

Předpokládaná hodnota zakázky

13 285 224,- Kč bez DPH

Datum zahájení řízení

14. 1. 2021

Zadavatel veřejné zakázky:
Město Horní Slavkov
se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
(dále jen „zadavatel“)

1.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:

Město Horní Slavkov

Sídlo

Dlouhá 634/12, 35731 Horní Slavkov

IČ:

00259322

DIČ:

CZ00259322

Pověřená osoba zadavatele:

Alexandr Terek, starosta

Kontaktní osoba zadavatele:

Bc. Ondřej Lukeš referent OMI, zástupce vedoucí odboru
+420 724754693
ondrej.lukes@hornislavkov.cz

2.

VYSVĚTLENÍ / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím
systému EZAK dne 18.1.2021, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
1. Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění pro dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky,
podle § 97 ZZVZ. Prohlídka místa plnění bude uskutečněna dne 22.1.2021 v 10:00 hodin.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude před vchodem do kostela sv. Jiří.
Jakékoliv náklady spojené s účastí dodavatelů na prohlídce místa plnění nesou dodavatelé.
Všichni účastníci prohlídky místa plnění se zapíší a vlastnoručně podepíší do Prezenční listiny
účastníků prohlídky místa plnění. Údaje a informace k účastníkům prohlídky, uvedené
v Prezenční listině, zadavatel nepoužije pro jiné účely, než jsou potřeby předmětného
zadávacího řízení.
Účastníci nejsou oprávněni pořizovat z prohlídky místa plnění audiovizuální ani jiné obdobné
záznamy.
Účastníci prohlídky místa plnění nemohou v rámci konání prohlídky vznášet ústní dotazy, resp.
požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. V případě potřeby vysvětlení zadávací
dokumentace bude postupováno dle §54 odst. 5 Zákona na základě písemné žádosti
dodavatele.
2. V zadávací dokumentaci bod 2. Základní informace bylo chybně uvedeno, že se jedná o
dopravní stavbu. Část textu bude upravena na objekt kostela, tedy jako zbytek ZD, vč. rozpočtu
a dalších příloh ZD. Jedná o textovou chybu, která není nikde jinde v ZD promítnuta. Dopravní
část je zadávána v samostatném zadávacím řízení a není součástí této ZD.
Úprava textu bodu 2. Základní informace:
Akce "Revitalizace areálu kostela sv. Jiří - 1. etapa - dopravní stavby objekt kostela", (id.č.:

117D082002001) bude spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Programu
podpora revitalizace území.
Projektová dokumentace ve stupni k provádění stavby je zpracována v celém rozsahu
revitalizace areálu, 1. etapa je vyznačena červenou barvou, předmětem tohoto zadávacího
řízení je pouze její dopravní pozemní část a související stavební objekty, které jsou předmětem
výkazu výměr k ocenění, objekty kostela, přístavby WC, přípojek IS, areálového osvětlení,
nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení. Součet předpokládaných hodnot všech stavebních
objektů odpovídá limitu pro zjednodušené podlimitní řízení, vzhledem ke skutečnosti, že
společným zadáním by mohl být zúžen okruh účastníků z důvodu rozdílných požadavků na
kvalifikaci je veřejná zakázka zadávána jako dvě samostatní zadávací řízení.
3. Lhůta pro podání nabídek je tímto prodloužena do 8.2.2021, 9:00 hodin.

V Horním Slavkově dne 18. 1. 2021
Zadavatel:

Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

Podpis:

Elektronicky podepsal(a)
Alexandr Terek
Datum: 2021.01.18 13:13:19
CET

