VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 13
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 5. 4. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 v následujícím znění:
DOTAZ č. 1
Ve VV jsou obecně popsána svítidla, ale bez označení A,B,C….atd. V knize svítidel jsou svítidla
s označením A,B,C…atd. Teď ovšem nastává problém, a to přiřadit tato svítidla z knihy ke svítidlům ve
VV. Žádáme zadavatele o přiřazení k jednotlivým svítidlům z knihy svítidla z VV.
ODPOVĚĎ č. 1
Zadavatel sděluje, že nebude do výkazu výměr doplňovat ke všem svítidlům označení písmeny. K
ocenění je dostačující aktuální výkaz výměr.
DOTAZ č. 2
Lze použít pro akustické panely jinou a finančně méně náročnější variantu, která splňuje požadavky
zadavatele?
ODPOVĚĎ č. 2
Pro akustické panely zadavatel žádá ocenit variantu dle projektové dokumentace a výkazu výměr. Jiná
varianta není přípustná.
Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání
nabídek, který zůstává nezměněn.

Zadavatel s ohledem na již proběhá 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.
V Praze dne 9.4.2018

Digitálně podepsal
JUDr. Petr
Šustek, Ph.D.

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