DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 7
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

Zadavatel Vám sděluje 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“), evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-017887.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„ZATEPLENÍ BUDOVY ČP. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V
KARVINÉ – MIZEROVĚ“

Dotaz zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele:
Dotaz:
Dobrý den,
žádám o vysvětlení u výpisu prvků oken a dveří, kde u objektu A1 pozice O03 je ve výpisu uvedeno, že je to hliníkové okno,
ale v rozpočtu k tomu náleží položka s popisem plastové okno. Dále u objektu A3 ve výpisu prvků oken a dveří je pozice v
rozpočtu 019 s měrnou jednotkou m2 zřejmě místo ks.
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje opravenou dokumentaci, a to:
Příloha DI 7 č. 1 - D.1.1 a) Technická zpráva
Příloha DI7 č. 2 - D.1.1 b) 14_1 - A3 VÝPIS OKEN A DVEŘÍ
Příloha DI7 č. 3 - opravený položkový rozpočet 20221204001SOUTEZZ2

Dotaz zájemce č. 2 včetně vyjádření zadavatele:
Dotaz:
Ve výkazu výměr je uvedeno, že se budou montovat nová svítidla (není ale uvedeno jaká):
R-7672019 Přeložka svítidla - viz. Z19
Poznámka k položce:
Položka obsahuje :
- demontáž svítidla
- prodloužení přívodu
- dodávku a montáž nového svítidla vč. zapojení, kotvení a dodávky kotevních prvků
V technické zprávě je ovšem uvedeno, že se stará svítidla budou montovat zpět.
Prosím o upřesnění toho která z těchto možností je správná.
Vyjádření zadavatele:
Svítidla budou nová pro venkovní použití, LED 18W, hliníkové tvaru 300/300 mm, přisazené, barva rámečku
antracit

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 29. 06. 2022 v 09:00 hodin
Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 29. 06. 2022 v 09:01 hodin.

V Karviné dne 10. 06. 2022
Přílohy:
Příloha DI 7 č. 1 - D.1.1 a) Technická zpráva
Příloha DI7 č. 2 - D.1.1 b) 14_1 - A3 VÝ PIS OKEN A DVEŘ Í
Příloha DI7 č. 3 - opravený položkový rozpočet 20221204001SOUTEZZ2
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