Město Kostelec nad Orlicí
Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace
Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí – 1. etapa

Vysvětlení/doplnění
zadávací dokumentace č. 1
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název veřejného zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO zadavatele:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Profil zadavatele:

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
00274968
František Kinský, starosta
https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
zastoupen na základě plné moci

Zmocněnec:
Sídlo zmocněnce:
IČ zmocněnce:
Kontaktní osoba:
Elektronická adresa:
Telefonní kontakt:

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
06717586
Mgr. Antonín Hajdušek
hajdusek@arws.cz
+420 725 992 682

Zmocněnec je pověřen výkonem zadavatelských činností dle § 43 zákona na základě plné moci

NÁZEV A DRUH ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky

Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí – 1. etapa

Druh veřejné zakázky

stavební práce

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), obdržel
zadavatel dne 28. 8. 2019 níže uvedené dotazy a žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné
zakázce. Zadavatel tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení zadávací
dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:
Znění žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace:

1.

Část 01.2 stavební úpravy – interiér
Pol. č. 41 – Žádáme o položkový rozpis pro upřesnění rozsahu a požadavků na vzduchotechniku
Odpověď zadavatele:
Zadavatel provede doplnění rozsahu jednotlivých položek do 4. 9. 2019 a tyto pak uveřejní v rámci samostatného
doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Zadavatel po uveřejnění doplnění zároveň postupem dle
§ 98 odst. 4 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od
doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní
dny.

2.

Část 04 Zateplení střechy
Pol. č. 11 – hoblování – Žádáme o informaci, o jaké prvky se jedná?

Odpověď zadavatele:
Jedná se o přesahující konce krokví v exteriéru.
3.

Část 04 Zateplení střechy
Pol. č. 13 – nastavení střešní konstrukce – položka obsahuje odkaz na výkres D.1.1.8, kde žádný popis/poznámka
není. Jedná se tedy o navýšení tl. krokví pro montáž izolace dle poznámky u skladby střechy na výkrese D.1.1.9?
Odpověď zadavatele:
Ano, jedná se o navýšení krokví pro montáž tepelné izolace.

4.

Žádáme o doplnění položek pro lešení nutné k provedení oprav střechy a věžičky (i z důvodu BOZP).
Odpověď zadavatele:
Do soupisu prací byly doplněny položky 2-8 v záložce 04-REVB Zateplení střechy.

Zadavatel zároveň přikládá k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedené přílohy:


upravený soupis prací

Zadavatel dále uvádí, že eviduje ještě další dotazy k zadávací dokumentaci, které mu byly doručeny dne 28. 8. 2019.
Vzhledem k tomu, že se však do dnešního dne nepodařilo zadavateli dotazy zodpovědět, uveřejní je zadavatel později.
I zde bude postupovat v souladu s ust. § 98 odst. 4 zákona a prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik
pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání
nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.
Dále zadavatel avizuje, že vzhledem k tomu, že zadavatel jednak již tímto vysvětlením doplnil položky do soupisu prací
a tedy upravil zadávací dokumentaci, a dále ještě zadávací dokumentaci dále doplní minimálně o soupis položek pro
upřesnění rozsahu a požadavků na vzduchotechniku, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek zároveň
dle § 99 odst. 2 zákona.
Ke shora avizovanému prodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel přistoupí nejpozději v rámci dalšího vysvětlení
zadávací dokumentace.

V Praze dne 2. 9. 2019

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., jednatel
osoba zastupující zadavatele na základě plné moci

