VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5
ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele
Řízení
Název veřejné zakázky:
Evidenční číslo VZ ve VVZ
Zástupce zadavatele § 43 ZZVZ:
Sídlo:
IČO:

Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
00235440
Mgr. Michael Kašpar, starosta
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – PODLIMITNÍ
Sportovní hala v Borkách
Z2019-025364 zveřejněna dne 24.7.2019
Mgr. Jana Řehořková, advokát
Eliášova 914/17
47001 Česká Lípa
01173707

Zadavatel dne 7.8.2019 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace.
V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací
dokumentace.
Dotaz č. 1
1. Jak bude řešen detail rohů a koutů u keramických obkladů. Standardně se tyto se tyto spárují
silikonem. Prosíme tedy o doplnění položky 781419197 Příplatek k montáži obkladů vnitřních
pórovinových za spárování silikonem.
Odpověď:
Položky obkladů jsou myšleny včetně všech potřebných lišt, silikonů, úprav rohů apod. Vnější rohy
obkladů budou ukončeny výztužným hliníkovým rohem v barvě spárovací hmoty (viz příloha obrázek).
Vnitřní rohy pouze spárovací hmota.
Dotaz č. 2
2. Prosíme o doplnění položky 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2.
Odpověď:
Není třeba přidávat položky do výkazu. Položky dlažeb jsou myšleny včetně všech potřebných lišt,
silikonů, příplatků za rozměry ploch, spárovacích hmot, atd.

Prodloužení lhůty k podání nabídek a termínu otevírání nabídek
V souvislosti s doplněními a specifikacemi uvedenými ve Vysvětleních zadávací dokumentace č. 4, 5, 6
a 7 rozhodl zadavatel v souladu § 99 ZZVZ o prodloužení lhůty k podání nabídek a termínu otevírání
nabídek.
Původní lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek: 6.9.2019 v 11:00hod
Nová lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek: 11.9.2019 v 11:00hod

V České Lípě, dne 9.8.2019
Digitálně

Mgr. Jana podepsal Mgr.
Řehořková
Řehořkov Jana
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Město Kolín
zástupce Mgr. Jana Řehořková
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