VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5 a 6
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 23. 3. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 v následujícím znění:
DOTAZ č. 1
Dodavatel míní jako velmi finančně náročnou položku atypické voděodolné dveře s bezfalcovými
dveřními křídly. Není nutností navrhovat v objektu dveře tohoto typu. Voděodolné dveře jsou určeny
pro sociální a sanitární místnosti, není důvodem je navrhovat i v místnostech pro klasickou údržbu.
Žádáme o zvážení zadavatele ohledně varianty s klasickými dveřními křídly a v místnostech pro běžný
provoz zaměnit dveře voděodolné za klasické interiérové.
ODPOVĚĎ č. 1
Zadavatel žádá o ocenění dle zveřejněného výkazu výměr a projektové dokumentace. Ke změně
zadavatel nepřistoupí.
DOTAZ č. 2
Jak se v projektu uvažuje vjezd mechanizace pro úpravu zeminy, odvozu stávajícího materiálu,
mulčování, výkopu jam a následné výstavby rostlinného areálu v atriu?
ODPOVĚĎ č. 2
Způsob dopravy materiálu a mechanizace pro sadové úpravy v atriu závisí na konkrétní technologii
provádění zvolené uchazečem.
Zadavatel obdržel dne 27. 3. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 v následujícím znění:
DOTAZ č. 1:
Zasílám dotaz na dodatečnou informaci pro zpracování CN na Pavilon psychiatrie, nemocnice Tábor a.s.
Prosíme o bližší specifikaci materiálu – viz položka 147.
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ODPOVĚĎ č. 1
Jedná se o izolační desku z vysoce kvalitní polyuretanové pěny, kašírovanou modifikovaným
bitumenovým pásem.
Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek,
který zůstává nezměněn.
V Praze dne 28. 3. 2018

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