Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Veřejná zakázka: Revitalizace panelových domů v Domažlicích
Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající Ing. Miroslav Mach, starosta
Ev. č. zakázky: Z2017-001613
Dotazy ze dne 9. 2. 2017
1. Uchazeč žádá o vysvětlení nesrovnalosti mezi PD a výkazem výměr. Ve výkazech výměr jsme našli
položky týkající se výměny vstupních plastových dveří 90x210 cm. V projektové dokumentaci však není
žádná zmínka a přesnější specifikace této položky. Žádáme zadavatele o potvrzení správnosti výkazu výměr
a doplnění technické specifikace požadavku výměny vstupních dveří.
Odpověď:
Dveře jsou v objektu Kozinova č.p. 235 a 236 na výkresu číslo 03 půdorys 1.PP jsou dveře na jižní straně
objektu. Je zde i popisek výměna stávajících dveří. Další specifikace je v tabulce dveří. Výkaz výměr
obsahuje tuto položku.
2. Uchazeč žádá o vysvětlení nesrovnalosti mezi PD a výkazem výměr. V Průvodní a souhrnné technické
zprávě v návrhu řešení - okna, dveře, je uvedena dodávka a montáž venkovních stínících rolet. Tato dodávka
však není uvedena ve výkazu výměr.
Žádáme zadavatele o doplnění těchto prací do výkazu výměr, případně potvrzení, že tyto práce nejsou
součástí rozsahu poptávaných prací..
Odpověď:
Venkovní stínící rolety nejsou předmětem této zakázky a proto ani nejsou ve výkazu výměr.
Změna zadávací dokumentace
Dále zadavatel doplňuje ustanovení v Zadávací dokumentaci v příloze č. 2 Smlouva o dílo takto:
Ve smlouvě o dílo v čl. IV. Cena díla a platební podmínky v odst. 13 smlouvy se doplňuje na konec tohoto
odstavce věta v tomto znění: Každá faktura musí být označena číslem projektu
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002049 a názvem projektu: Revitalizace bytových domů v Domažlicích.
Ve smlouvě o dílo v čl. XXVIII. Závěrečné ustanovení se doplňují dva nové odstavce, které se vkládají mezi
původní odst. 11 a odst. 12 s tímto zněním:
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2028.
13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR,
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim
při provádění kontroly součinnost.
Původní odst. 12 se přečíslovává na odst. 14.
Na základě výše uvedeného byla prodloužena lhůta pro podání nabídek a lhůta pro otevírání nabídek
takto:
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 27. 2. 2017 do 09.00 hodin a termín
otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 27. 2. 2017 v 09.15 hodin
a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 3. 3. 2017 do 09.00 hodin a termín otevírání
obálek s nabídkami na 3. 3. 2017 v 09.15 hodin.
Přílohou tohoto vysvětlení je text smlouvy o dílo ve znění se shora popsaných změn.
Ing. Miroslav Mach, v. r.
starosta
Domažlice dne 13. 2. 2017

