ZZVZ/0040/21

ZMĚNA A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
v rámci veřejné zakázky

„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOMOVA
MLÁDEŽE SUPŠS KAMENICKÝ ŠENOV“
Zadavatel dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě žádosti účastníka mění a vysvětluje zadávací dokumentaci
veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže SUPŠS Kamenický
Šenov“.
Dotaz č. 1/2:
Ve výkazu výměr elektromontáže jsou položky 613 a 614 ke kterým jsme nenašli příslušnou
dokumentaci. Prosíme o doplnění.
Odpověď:
Pol. č. 613 - Přesazení a doplnění osvětlení, ozn. OS36 -úplné provedení dle popisu v PD - položka
je popsána:
• výkres D.1.1.-29 NS – tabulka ostatních prvků, pod označením Os36
• B souhrnná technická zpráva str.8 (B.2.7)
Pol. . 614 - Ochrana nebo přeložení do KZS stávajících prvků elektroinstalace dle pozn.“0“ a popisu
v PD - položka je popsána
• TZ D.1.1.-1 str. 3,
• B souhrnná technická zpráva str.8 (B.2.7)
• ve výkresech bouracích prací, v popisu legendy „0“
Dotaz č. 2/2:
Dobrý den, s ohledem na nestabilní situaci cen ve stavebnictví, kdy se mění ceny z týdne na
týden několikrát, žádáme zadavatele o zrušení pevné nabídkové ceny za dílo. Situace v cenách
stavebních materiálů je opravdu dramatická a stále roste. Prosíme o zrušení nepřekročitelné
ceny.
Odpověď:
Zadavatel současně na základě výše uvedeného dotazu mění maximální nepřekročitelnou cenu
veřejné zakázky a z tohoto důvodu
ruší bod 5. výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace

5. Předpokládaná hodnota
-
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Předpokládaná hodnota byla stanovena v souladu s § 16 zákona.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení zadávacího
řízení činí 18.717.377,83 Kč bez DPH.
Celková nabídková cena nesmí překročit částku 18.717.377,83 Kč bez DPH.
Překročení max. nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek
a bude to důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Změna a vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky
„Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže SUPŠS Kamenický Šenov“

a nahrazuje jej tímto zněním:

5. Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota byla stanovena v souladu s § 16 zákona.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení zadávacího
řízení činí 18.717.377,83 Kč bez DPH
- Celková nabídková cena nesmí překročit částku 22.460.853 Kč bez DPH.
- Překročení max. nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek
a bude to důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
-

V příloze tohoto vysvětlení a změny zadávacích podmínek zadavatel poskytuje aktuální text
výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, který reflektuje výše uvedené změny
(předpokládaná hodnota a termín pro podání nabídek).
Dokumenty reflektují výše uvedené změny a doplnění, které budou zveřejněny jako nedílná součást
zadávacích podmínek veřejné zakázky na profilu zadavatele
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj.
Na základě výše uvedených skutečností zadavatel dle § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek, které byla původně stanovena na 08.07.2021 do 10:00 hod. o celou její původní
délku:
-

Lhůta pro doručení nabídek je nově stanovena na 26.07.2021 do 10:00 hod.

Příloha:
• aktuální text výzvy k podání nabídek zadávací dokumentace.

Liberec dne 01.07.2021

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana
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