VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 29
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)

Část 1:

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

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 (dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení

Zadavatel obdržel dne 1. 6. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 29 v následujícím
znění:
DOTAZ
v souladu s § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek Vás žádáme o vysvětlení zadávací
dokumentace do soutěže na generálního dodavatele stavby :
Nová psychiatrie – Nemocnice Tábor, a.s. (Staveniště A)
1.
V dodatečných informacích č. 25 a 26 jste odpověděli na dotaz č.1 (týkající se p. č. 107 ÷ 112)
následovně:
ODPOVĚĎ č. 1
Tyto položky obsahují kompletní dodávku instalační předstěny, včetně zařizovacích předmětů.
Zadavatel žádá ocenit dle původního zadání.
Z půdorysů je zřejmé, ve kterých místnostech jsou umístěny instalační předstěny. K úpravě výkazu
výměr zadavatel nepřistupuje.
Dle našeho názoru se zde mají ocenit pouze instalační předstěny bez zařizovacích předmětů,
poněvadž zařizovací předměty a vodovodní
baterie jsou oceněny samostatně:
např. p.č.
p.č. 90
90 K 725121525

Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem

soubor

5,000

p.č.91
91 K 725211622

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s
krytem na sifon 550 mm

soubor 73,000

Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu
šrouby bílé 640 mm, pro invalidy

soubor

2,000

Výlevka závěsná keramická se sklopnou plastovou
mřížkou 425 mm

soubor

5,000

p.č. 93
93 K 725211681
p.č. 99
99 K 725331111

Dotaz:
Má uchazeč u položek č. 107 ÷ 112 ocenit pouze instalační předstěny?
ODPOVĚĎ
Zadavatel upřesňuje, že u položek č.107 - 112 v objektu 01.1 - SO01 - Zdravotní technika požaduje
ocenit pouze instalační předstěny, bez zařizovacích předmětů. Zařizovací předměty mají pro ocenění
skutečně samostatné položky.
Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání
nabídek, který zůstává nezměněn.
Zadavatel s ohledem na toto a již proběhlá vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje
účastníky, aby zohlednili veškeré informace ze všech podaných vysvětlení, včetně případných změn
v přílohách zadávací dokumentace, součástí obsahu své nabídky. Aktuální znění příloh je uveřejněno
na profilu zadavatele.
V Praze dne 5. 6. 2018

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