VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7
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 8.8.2019 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
Vážený zadavateli,
v souvislosti s vyhlášenou podlimitní veřejnou zakázkou s označením „Sportovní hala v Borkách” Vás
tímto žádáme o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.
1) Ve výkaze výměr „02-Vytápění“ se nachází položky, viz níže:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

K 713463131 Montáž návlekové izolace
M
Izolační trubice minerální kašírovaná Al folií 61x50
M
Izolační trubice minerální kašírovaná Al folií 43x40
M
Izolační trubice minerální kašírovaná Al folií 34x30
M
Izolační trubice PUR pěna 42x10
M
Izolační trubice PUR pěna 35x10
M
Izolační trubice PUR pěna 28x10
M
Izolační trubice PUR pěna 20x10
M
Izolační trubice PUR pěna 18x10
M
Izolační trubice PUR pěna 15x10

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

460,000
2,000
42,000
5,000
220,000
184,000
26,000
26,000
148,000
239,000

U těchto položek nekoresponduje montáž izolace s dodaným množstvím. Prosíme o kontrolu a případnou
úpravu VV

Odpověď:
Ve výměře položky „1 – Montáž návlekové izolace“ je početní chyba, má být uvedeno 892 m.
Dotaz č. 2
2) Ve výkaze výměr „02-Vytápění“ se nachází položka č. 29 , viz níže:
29 M

Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro dva topné okruhy s
originální tepelnou izolací a nástěnnými konzolami

ks

1,000

Toto zařízení není zakresleno ve schématu pro vytápění, ani se nikde ve výkresech nevyskytuje. Ve
schématu je pouze zakreslený trubkový rozdělovač/sběrač, který je ovšem oceněn položkou č. 23.
Prosíme o prověření a případnou opravu.
Odpověď:
Položka 29 je omylem uvedena navíc, počet ks nechť účastníci změní na 0. Jedná se o povolenou změnu
výkazu výměr.

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 podepsal

Jana
Mgr. Jana Mgr.
Řehořková
Řehořková Datum: 2019.08.09
19:42:05 +02'00'

Město Kolín
zástupce Mgr. Jana Řehořková

