VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 3
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 byla dne 8.12.2020 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace
k výše specifikované veřejné zakázce.
Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:
Dotaz
Vážení,
tímto bychom Vás chtěli požádat o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci pro veřejnou
zakázku s názvem: „Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba“:
Dotazy zní:
Dotaz č.1
V SO 001 podle nás chybí položka „vodorovné přemístění sypaniny/výkopku z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3“, která se vztahuje k položce č. 8 K 131251104 „Hloubení jam nezapažených…“. Poplatek za
skládku ve výkazu výměr je uveden, ale přeprava suti ne.
Jakým způsobem má uchazeč ocenit výše uvedenou činnost?
Žádáme o doplnění této položky do výkazu výměr.

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:
Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že se omlouvá za absenci předmětné položky ve výkazu výměr.
Zadavatel tímto sděluje, že položka vodorovné přemístění sypaniny/výkopku z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 byla již do opraveného výkazu výměr doplněna, a je tedy již možné její nacenění. Zadavatel
uveřejnil na profilu zadavatele doplnění zadávací dokumentace, a to v rámci tohoto vysvětlení a jeho příloh.
Zadavatel uvadí, že provedl tyto úpravy:
SO 001 – doplněny pol. č. 29 a 30 – Vodorovný přesun vykopané zeminy/horniny do vzdálenosti 20 km.
(Skládkovné pro uložení výkopu viz položka č.14 – v předchozí verzi bylo uvedeno).
SO 201 – upravena pol. č. 40. – Upřesněn popis zábradlí – mostní zábradlí mimo most s výškou madla 1,3
m.
SO 201 – odstraněna poznámka, že cena přechýlení kabelu VN byla převzata z nabídky Elektromontáže
Vaidiš.
Zadavatel sděluje, že dodavatel je povinen řídit se nejaktuálnějším zněním zadávací dokumentace a
jejich příloh.
II.
Vzhledem k tomu, že byla provedena taková úprava zadávacích podmínek, která vyžaduje přiměřené
prodloužení lhůty, dle ustanovení § 99 odst. 2 věta první zákona, prodlužuje se lhůta pro podání
nabídek do 18.12. 2020 do 10:00 hod.
Mgr.
Miroslav
Kučerka

Digitálně podepsal
Mgr. Miroslav
Kučerka
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za Karlovy Vary
KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
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