VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 1
INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:

„Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a
novostavba“

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené
podlimitní
řízení
podle
zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná
zakázky:

hodnota

veřejné

16.327.885,- Kč bez DPH

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:

Národní 416/37

IČ:

06295525

Osoba zastupující osobu zastupující
zadavatele:

Mgr. Miroslav Kučerka

E-mail:

email: verejnezakazky@kgslegal.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Miroslav Kučerka

KGS LEGAL s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 06295525 | DIČ: CZ06295525 | se sídlem Národní 416/37, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279699
e-mail: info@kgslegal.cz | www.kgslegal.cz

I.
Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele
Zástupci zadavatele byly dne 30.11.2020 a 1.12.2020 doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací
dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.
Dodavatelé ve svých žádostech uvádí doslovně následující:
Dotaz č. 1
Dobrý den
Zadavatel požaduje předložení oceněného Soupisu prací s výkazem výměr v elektronickém formátu typu
mimo jiné "EXCEL VZ". Rozumíme správně, že se jedná o formát "EXCEL", který zadavatel předložil jako
součást zadávací dokumentace?
Děkujeme za vysvětlení.
S pozdravem
Dotaz č. 2
Dobrý den, prosím o vysvětlení ZD:
součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace pouze v rozsahu: TZ, Posouzení z hlediska
ochrany zdrojů, podélný řez a výkopy.
Tento rozsah je nedostatečný, chybí příčný řez, půdorys, výkresy tvarů a jelikož se jedná o PD v rozsahu
PDPS tak také výkresy výztuže.
Doplní zadavatel zbývající část PD? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Dragounová
K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že se jedná skutečně o formát programu MS Excel, tedy zejména o formát *.xls či *.xlsx.
K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující:
Zadavatel uvádí, že překontroloval uveřejněné dokumenty v rámci uveřejnění zadávací dokumentace na
profilu a sděluje, že uvedené se nachází na profilu zadavatele řádně, a to zejména v příloze č. 4 části 3. a 4.
Z důvodů maximální velikosti nahraných dat do
Příloha č.
elektronického nástroje je příloha č. 4 rozdělena do
4 (část 3)
čtyř částí.

37.03
120011_03_Cistopis_PDPS_01.zip MB

Z důvodů maximální velikosti nahraných dat do
Příloha č.
elektronického nástroje je příloha č. 4 rozdělena do
4 (část 4)
čtyř částí.

19.49
120011_03_Cistopis_PDPS_02.zip MB

II.
Vzhledem k tomu, že nebyla provedena žádná úprava zadávacích podmínek, nebylo třeba upravovat
lhůtu pro podání nabídek.
Digitálně podepsal

Mgr. Miroslav Mgr. Miroslav Kučerka
Datum: 2020.12.01
Kučerka
19:49:55 +01'00'

_____________________
za Karlovy Vary
KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
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