VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Veřejná zakázka:

Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor, a.s.“ (Staveniště A) a „Parkoviště“
(Staveniště B)

ZADAVATEL
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Nemocnice Tábor, a.s.
Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
26095203
CZ26095203

Zástupce zadavatele:
Název:
Se sídlem:

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v otevřeném řízení

Zadavatel obdržel dne 13. 3. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v následujícím znění:
DOTAZ č. 1
U níže uvedených položek není uvedená měrná jednotka. Prosíme o doplnění.
01.0 SO Stavební část a statika
193
K 766002a
dtto, avšak montáž
01.1 SO 01 Zdravotní technika
23
K 721174043pc1 PE dvojité koleno 100/100/100 pro ležatou montáž

64,478
2,000

ODPOVĚĎ č. 1
Zadavatel přistupuje ke zveřejnění nového, aktualizovaného výkazu výměr s doplněnými měrnými
jednotkami.

DOTAZ č. 2
U níže uvedené položky je množství nula. Prosíme o vysvětlení nebo doplnění.
SO10 SO 10 Areálový slaboproud
1
K 210001
Součást objektu SO-01

Kč

0,000

ODPOVĚĎ č. 2
Zadavatel přistupuje ke zveřejnění nového, aktualizovaného výkazu výměr s odstraněnou záložkou SO
10 Areálový slaboproud (součást objektu SO 01).

DOTAZ č. 3
Prosíme zadavatele o informaci, jaké stávající systémy EPS a Rozhlasu jsou v Nemocnici Tábor použity.
ODPOVĚĎ č. 3
V nemocnici Tábor jsou stávající systémy EPS SIEMENS a rozhlas BOSCH PLENA.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá aktuální verzi soupisu prací s výkazem výměr
(Staveniště A), která reflektuje změny provedené zadavatelem. Tato aktuální verze je ohledem na její
rozsah zveřejněna na profilu zadavatele a není nedílnou součástí tohoto vysvětlení. Zadavatel výslovně
upozorňuje na povinnost účastníka podat nabídku dle aktuální přílohy.
Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání
nabídek, který zůstává nezměněn.

Příloha:

Soupis prací s výkazem výměr (Staveniště A) – zveřejněna na profilu zadavatele.

V Praze dne 16. 3. 2018

Digitálně podepsal
JUDr. Petr
Šustek, Ph.D.
__________________________
JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
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