VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 22
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 (dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení

Zadavatel obdržel dne 26. 4. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 v následujícím
znění:
DOTAZ
Žádáme o vysvětlení, proč položky uvedené níže nemají stejné množství.
Dále dle TZ se uvádí, že rozsah záporových stěn by měl být uveden ve výkresové části v oddíle D.1.2.
Konstrukčně stavební řešení, kde výkres záporových stěn chybí.
Podle výkresu D.1.1.b-0_Výkopy v oddíle D.1.1. Stavební jsme došli k ploše cca 130 m3 nikoliv 228,215
m2.
Prosíme o vysvětlení a doplnění výkresu.
Dodávka záporové stěny z IPN 140+dřevěné pažiny tl.40 mm
vývrt DN220
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho
K 151721111
následným odstraněním

7

K 1510016

8

m2 228,215
m2 228,515

ODPOVĚĎ
Zadavatel zveřejňuje v příloze upravený Soupis prací, kde opravil přepisovou chybu výměry množství u
položky č. 7 obj. SO-01- Stavební část na 228,515 m2:
7

K

151001

Dodávka záporové stěny z IPN 140+dřevěné pažiny tl.40mm
m2
vývrt DN220

228,515

Zadavatel trvá na ocenění této výměry.
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, zejména poté
aktuální znění soupisu prací s výkazem výměr, je uveřejněno na profilu zadavatele.
Příloha:

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

V Praze dne 27. 4. 2018

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