DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 10
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
název:
sídlo:
zastoupený:
IČO:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města
00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se
k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„SPORTOVNÍ AREÁL UL. LEONOVOVA,
KARVINÁ-HRANICE“
Dotazy zájemce č. 1:
Ve výkazu výměr SO 09 – Mobiliář je uvedeno 14 ks prvku M9 – lavička parková.
Ve výkresu č. D1-09-03 Schéma rozmístění jsou prvky M9 pouze 2 ks.
Jaký je rozměr lavičky M9 – 1 ks, skládá se 1 lavička ze 3 ks M9 nebo nikoliv?
Upřesněte prosím rozměr lavičky M9 a počet ks.

Vyjádření zadavatele k dotazu zájemce č. 1:
Prvek M9:
Rozměr jednoho kompletu M9 je uveden na výkrese D1-09-02 Detaily kotvení mobiliáře : celková délka
jednoho kompletu M9 je 5,44 m
Počet kompletů M9 dle výkresu D1-09-03 Schéma rozmístění : 2 ks kompletů M9
Komplet M9 je stavebnicí, sestávající z více samostatných dílů. Počet jednotlivých dílů na 1 celek - viz D1-0902 Detaily kotvení mobiliáře:
LVS 50 2 ks
LVS 51 2 ks
LVS 10 3 ks
Na 1 komplet lavičkové sestavy M9 připadá 7 samostatných prvků. Při celkem dvou kusech M9 jde o 14 ks
samostatných prvků.
Přílohou č. 2 těchto dodatečných informací jsou výkresy:
D1-09-02 Detaily kotvení mobiliáře
D1-09-03 Schéma rozmístění
D1-09-04 Výkazy mobiliáře

Vyjádření zadavatele č. 2:
Zadavatel formou přílohy č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr. Tento výkaz
výměr nahrazuje v celém rozsahu výkazy výměr dříve uveřejněné.
Účastníci při zpracování svých nabídek závazně použijí opravené výkazy výměr označené jako Příloha DI10 č.
1 – opravený výkaz výměr - 18-031-5_VV_komplet_R03.xlsx
Provedené úpravy se týkají těchto položek:
o 1 – PZTS Poplachový zab… položka 12 nenaceňovat
o 1 – PZTS Poplachový zab… položka 25 nenaceňovat
o 2 – SK Strukturovaná ka…., položka 1 - změna popisu

Poplachový vysílač/radiový vysílač nebude součástí plnění. Dále došlo ke změně popisu položky tak, aby byla
v souladu s § 89 odst. 5 ZZVZ.
Úprava předpokládané hodnoty veřejné zakázky:
S ohledem na provedené změny dochází k úpravě předpokládané hodnoty veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota 1. části veřejné zakázky „Sportovní areál ul. Leonovova, Karviná-Hranice“ činí
61 139 570,72 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota 2. části veřejné zakázky „Přeložka horkovodu pro bytový dům na ul. Žižkova čp. 1796“ činí
1 830 000,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota 3. části veřejné zakázky „Výsadby ve sportovním areálu na ul. Leonovova“ činí 497 000,00 Kč bez
DPH.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 63 466 570,70 Kč bez DPH.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Nové lhůty v zadávacím řízení:
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 17. 04. 2020 v 09:00 hodin
Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 17. 04. 2020 v 09:01 hodin.
V Karviné dne 16. 03. 2020
S pozdravem

podepsal
Miroslav Digitálně
Miroslav Švancar
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