Vysvětlení / doplnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 5
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

13 785 008,- 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, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
1. dotaz:

Projektová dokumentace neobsahuje schémata rozvaděčů – pro ocenění rozvaděčů prosíme o jejich
doplnění.
odpověď:
Podrobná specifikace pro nacenění je přiložena v samostatné příloze.
2. dotaz:

ve výkazu výměr chybí očištění stávajících vybouraných dlažeb a kamen. desek
odpověď:
Práce s dílčím dočištěním rozebraných dlažeb jsou zahrnuty v položce 59 "ostatní drobné
nespecifikované stavební práce vzniklé při realizaci" v HZS - celkem 600 hodin.
3. dotaz:

ve výkazu výměr chybí venkovní lešení pro svazování prasklin zdiva
odpověď:
Je doplněno v opraveném rozpočtu, který byl součástí vysvětlení ZD č.4.
4. dotaz:

jaká je tloušťka stávajících kamen. desek, dle výkazu 50-200 mm je velký rozdíl tloušťky pro ocenění
odpověď:

Pro nacenění počítat tl. 100 mm.
5. dotaz:

jaké jsou rozměry stávající šamotové/historické dlažby nebo jestli není již řešený spárořez
odpověď:
Pro nacenění počítat 160 x 160 mm, tl. 20 mm, šamotová dlažba má dva typy vzoru - plocha a bordura,
spárořez bude určen při realizaci s OPP

Jelikož nebylo zodpovězeno na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v termínu dle §98 odst.4
zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek – znění dle 543/2020 Sb. (ZZVZ) a byly
provedeny změny a doplnění zadávací dokumentace dle §99 ZZVZ, tak zadavatel provedl opatření
k nápravě dle § 49 ZZVZ a dle §99 odst. 2 tím, že prodlouží lhůtu pro podání nabídek o celou svou
původní délku.
Lhůta pro podání nabídek je tímto prodloužena a to do 26.2.2021, 9:00 hodin.

V Horním Slavkově dne 2.2.2021
Zadavatel:

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

Podpis:

Elektronicky podepsal(a)
Alexandr Terek
Datum: 2021.02.03 13:32:55 CET

