DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 5
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, 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 dodávky, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ
SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE“
DOTAZ ZÁJEMCE č. 1:
Žádost o vysvětlení ZD k Vysvětlení č. 4:
Těleso bude tedy jaké – deskové? Kolika deskové nebo jaký je minimální požadovaný výkon? Upozorňujeme, že součástí
samotné výměny otopného tělesa není termostatický ventil, hlavice a šroubení, pokud tak v položce není vysloveně
uvedeno.
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:
Otopné ocelové těleso deskové s 2 přestupními plochami, 22-050-080, výše 500 mm, délka 800 mm, výkon 980 W pro
15°C a teplotní spád 70/50°C radiátorový ventil přímý DN 15, termostatická hlavice do veřejných prostor, regulační
šroubení přímé DN 15, barva bílá - 1 ks

ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
V souladu s ustanovením Výzvy k podání nabídky, článek 31. - Závěrečná ustanovení, bod 5 (viz níže),
zadavatel upravuje zadávací dokumentaci a zadávací podmínky v ní obsažené.
„Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění zadávací dokumentace, zejména opravit chyby či opomenutí v
této zadávací dokumentaci, ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel si v důsledku provedené změny či doplnění zadávací
dokumentace vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.“
Úpravy provedené zadavatelem se týkají především:
1)

specifikace dílčích položek uvedených v položkovém rozpočtu/výkazu výměr a to tak, aby tyto byly v souladu
s ustanovením § 36 odst. 1 ZZVZ a § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ,

2)
3)

úpravy smluvních podmínek – body 8.12, 8.14, 8.15, 12.10, 12.11, 12.12,
úpravy projektové dokumentace (na základě dříve obdržených a zodpovězených dotazů) – ZŠ Družby;
D.1.1.b)04 1.NP-JAZYKOVÁ UČEBNA-NOVÝ STAV -> doplněna specifikace rolet
D.1.1.b)06 1.NP-BEZB.WC, WC DÍVKY- NOVÝ STAV -> doplněna specifikace radiátoru
Příloha DI2 č.2 - Půdorys D1.1.10-nový stav -> doplněna specifikace dveří

Pro lepší přehlednost a srozumitelnost a eliminaci případných chyb zadavatel, formou přílohy těchto
dodatečných informací, uveřejňuje opravenou Výzvu k podání nabídek včetně všech jejich příloh, která
v celém rozsahu nahrazuje dokumentaci dříve uveřejněnou.
Dříve uveřejněné doklady se tímto zneplatňují.
Dodavatelé při zpracování svých nabídek závazně použijí dokumentaci, která je přílohou těchto dodatečných
informací.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 07. 04. 2021 v 09:00 hodin
Otevírání obálek: 07. 04. 2021 v 09:01 hodin

V Karviné dne 15. 03. 2021

S pozdravem

Miroslav
Švancar

Digitálně podepsal
Miroslav Švancar
Datum: 2021.03.15
11:36:35 +01'00'
……………………..…………….………………………………………….………..…………………......

Miroslav Švancar, administrátor VZ

•

Příloha DI5 č. 1 – Výzva k podání nabídky – 15.03.2021

•

Příloha DI5 č. 2 – Formulář nabídky – Prohlášení dodavatele - vzor – 15.03.2021

•

Příloha DI5 č. 3 – Smlouva o dílo – vzor pro 1. část veřejné zakázky – 15.03.2021

•

Příloha DI5 č. 4 – Smlouva o dílo – vzor pro 2. část veřejné zakázky – 15.03.2021

•

Příloha DI5 č. 5 – Projektová dokumentace pro 1. část veřejné zakázky – 15.03.2021

•

Příloha DI5 č. 6 – Projektová dokumentace pro 2. část veřejné zakázky – 15.03.2021

•

Příloha DI5 č. 7 – Položkový rozpočet/výkaz výměr pro 1. část veřejné zakázky – 15.03.2021

•

Příloha DI5 č. 8 – Položkový rozpočet/výkaz výměr pro 2. část veřejné zakázky – 15.03.2021

