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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

název veřejné zakázky: MODERNIZACE LAKOVNY V HALE H50 II
Žádost dodavatele:
Dobrý den,
dovoluji si Vám zaslat připomínky k zadávací dokumentaci 1- V zadávací dokumentaci jsou naskenovány pouze liché stránky (
1,3,5..............)
2- Ve výkazu výměr na listu 4 - pol. 1.48 - 72 ks filtrační kazeta ...................
pol. 1.49 - 72 ks absorpční filtr s aktivním uhlím .................
pol. 1.50 - 120 ks ukládací rám 646 x 646
pol. 1.51 - 60 ks ukládací rám 610 x 610
U pol 1.50 se jedná o ukládací rám pro pol 1.48 - domníváme se, že by mělo být rovněž 72 ks
a ne 120 ks
U pol 1.51 se jedná o ukládací rám pro pol 1.49 - domníváme se, že by mělo být rovněž 72 ks
a ne 60 ks
Vysvětlení zadavatele:
Dotaz č. 1
Zadavatel vložil na profil zadavatele aktualizované znění přílohy č. 3 – popis předmětu plnění
– část 1.

V důsledku administrativní chyby byly v příloze č. 3 naskenované pouze liché stránky
projektu, popisujícího předmět plnění – část 1 (vzduchotechnika).
Dotaz č. 2
Zadavatel aktualizoval přílohu č. 3 popis předmětu plnění – část 1, ve které již strukturní
kusovník díla není uveden. Zadavatel požaduje, aby si dodavatel nadefinoval počty kusů
příslušných položek dle projektové a výkresové dokumentace.
V souladu s § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a otevírání
nabídek následujícím způsobem:
Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 3. 2019 v 9:00 hod.
Otevírání nabídek
Otevírání nabídek se uskuteční dne 4. 3. 2019 v 9:15 hod.
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