Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum:
Číslo jednací:
Ev. č. zakázky:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

6. 1. 2021
KUUK/001247/2021
KUUK/156831/2020/INV/VZ-SV/0012/4
Ing. Tomáš Klupák / 499
klupak.t@kr-ustecky.cz

Vysvětlení výzvy/zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace – Bezbariérový přístup do budovy č.p. 580 DOZP Trmice“
Vážení účastníci,
poskytujeme Vám vysvětlení zadávací dokumentace:
Zadavatel v rámci hodnotících kritérií uvedl váhy jednotlivých kritérií hodnocení v tomto
znění:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště – váha 20 %
 délka poskytované záruky na dílo v měsících – váha 10 % (min. 60
měsíců, max. 120 měsíců)
Z důvodu administrativně technické chyby zadavatel uvedl u kritéria „termín realizace
v týdnech od předání staveniště“ váhu kritéria 20 % místo 10 %.
Zadavatel váhu tohoto kritéria opravil prostřednictvím opravné výzvy k podání nabídky, která
je přílohou tohoto vysvětlení. Správné váhy hodnotících kritérií tedy jsou:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště – váha 10 %
 délka poskytované záruky na dílo v měsících – váha 10 % (min. 60
měsíců, max. 120 měsíců)
Vzhledem k to mu, že se jedná pouze o chybu administrativního charakteru, která nemá vliv
na podání nabídek a okruh možných účastníků výběrového řízení, zadavatel se rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.
Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 25. 1. 2021 do 09:00 hod.
Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
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Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

Přílohy:
1 / Výzva k podání nabídky – 1. opravná

S pozdravem
Ing. Pavla Svítilová
vedoucí odboru INV
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