ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ ÚČASTNÍKA č. 8
k veřejné zakázce

"Lomnice nad Lužnicí - výstavba víceúčelové tělocvičny"
Dotaz č. 1
Dobrý den,
dle sdělení firmy provádějící piloty chybí ve výkazu výměr cca 70m3 betonu pro pilotáž.
Žádáme o úpravu a doplnění výkazu výměr.
Dotaz č. 2
Dobrý den,
žádáme o informaci, jakým způsobem máme cenit položky:
- autorský dozor
- technický dozor investora
tyto položky by měly jít za investorem a ne za zhotovitelem. Žádáme o vyřazení z výkazu
výměr. Prosíme o úpravu výkazu výměr a posunutí termínu odevzdání. Děkuji

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1
Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje následující:
 Množství betonu pro pilotáž, požaduje zadavatel ocenit dle výkazu výměr a projektu.
Skutečné množství betonu, bude stanoveno na základě výrobní dokumentace
dodavatele pilot a zejména použité technologie.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2
Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje následující:
 autorský dozor – Ocenit ve výkazu výměr „nulovou hodnotou“ 0
 technický dozor investora – Ocenit ve výkazu výměr „nulovou hodnotou“ 0
Zadavatel chápe, že náklady na AD a TDS tzv. jdou za investorem. Zadavatel uveřejnil při
výzvě kompletní výkaz výměr, který byl zaslán spolu s žádostí poskytovateli dotace, jde
tedy o VV včetně všech souvisejících položek.

Zadavatel dále uvádí, že VV nebude upravovat a požaduje postupovat dle výše
uvedených informací, zadavatel na základě výše uvedených dotazu a požadavků nebude
prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, jelikož dotaz účastníka byl doručen zadavateli po
lhůtě stanovené v zákoně 134/2016 Sb., nicméně zadavatel se rozhodl na tento dotaz
reagovat.
§ 98, odst. 3), ZZVZ
Vysvětlení zadávací dokumentace
(1) Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně
související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to
a) nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast,
předběžných nabídek nebo nabídek, nebo
b) v případech, kdy je lhůta pro podání nabídek zkrácena podle § 57 odst. 2 písm. b) nebo
§ 59 odst. 5, nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast,
předběžných nabídek nebo nabídek.
(2) Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se
neuveřejňují podle § 96 odst. 2, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří
podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace; odstavec 1 se nepoužije.
(3) Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel
vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace
tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o
vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle
odstavce 1. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení
poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1.

