Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

Obec Vintířov
Vintířov 62, 357 44 Vintířov

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE
dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. f) a ust. § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„6. etapa výstavby RD ve Vintířově“

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou zaslány, dle ust. § 49 odst. 3 zákona,
všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele. Z povahy dodatečných
informací viz. níže, bude zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodlužovat, a to v souladu s ust. § 40
odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 1:
1. Dotaz
Dotaz č. 1:
Žádám vás o dodatečné informace na akci: "6. etapa výstavby RD ve Vintířově"
Mé otázky jsou ohledně VON ve výkazu výměr veřejného osvětlení:
1) Inženýrink DSO - nemá si zajistit investor sám?
2) Věcná břemena vklady a náhrady - nemá si zajistit investor sám?
3) Ekonomické újmy na plodinách - jedná se např. o "rozježdění" kusu pole nebo kácení ovocných
stromů?
4) Jednorázové náhrady za omezení užívání - Prosím o vysvětlení této položky, myslíme si, že je
zcestná
5) Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN - nemá si zajistit investor sám?
6) Geometrické plány pro účel odkupu pozemku - nemá si zajistit investor sám?
7) Kupní cena pozemku - nemá si zajistit investor sám?
8) Geometrické plány pro VB - Neznáme význam položky
9) Geometrické plány pro dohody o omezení - Neznáme význam položky
10) Geometrický plán pro účel odkupu pozemku - pozemky by měli být již zakoupené
11) Skládkovné - mělo by být vyjádřené v "tunách" a nemělo by být ve vedlejších nákladech
12) Odvoz zeminy - mělo by být vyjádřené v "tunách" a nemělo by být ve vedlejších nákladech
Odpověď k dotazu č. 1:
Uchazeči zpracují svojí nabídku tak, že v části výkazu výměr pro Veřejné osvětlení – Vedlejší ostatní
náklady nebudou oceňovat tyto položky:
 V oddíle SO 01 VO – Demontáž, části D 3 IX. Jiné investice - neoceňovat položky 12 -25
 V oddíle SO 02 - Montáž + zemní práce, části D 3 IX. Jiné investice - neoceňovat položky 37 45 a 48 - 50
Zadavatel neposkytne nový výkaz výměr. Uchazeči ve své nabídce budou respektovat Dodatečné
informace č. 1. V opačném případě, bude nabídka vyloučena z účasti v zadávacím řízení.
2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek
Z důvodu vysvětlení zadávacích podmínek, zadavatel přiměřeně prodlužuje termín pro podání
nabídek a termín pro otevírání obálek a upravuje znění Zadávací dokumentace, a to konkrétně v
bodě 9.2 a 9.3, následujícím způsobem:
Nabídky musí být zadavateli doručeny do 04.05.2016 do 15:15 hodin. Za čas podání nabídky
odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem
nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky
podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 04.05.2016 od 15:15 hodin v budově sídla zadavatele.
Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. Zástupci se prokáží plnou mocí
vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce statutárním orgánem
uchazeče, pak průkazem totožnosti. Přítomní uchazeči svou účast stvrdí podpisem v listině
přítomných uchazečů.
Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají
beze změny.
Ve Vintířově dne 14.04.2016.
Jiří OŠECKÝ, v. r
starosta obce

