Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 2
Zadavatel

Pardubický kraj

sídlo:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

zastoupený:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

IČO/ DIČ:

70892822/ CZ70892822

profil:

https://zakazky.pardubickykraj.cz

zástupce ve věcech technických:

Květoslava Michalová; kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz

Zástupce pověřený organizací
zadávacího řízení:

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz

IČO:

64010082

sídlo:

Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most

Název veřejné zakázky:

„Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM
a ubytovny“

Druh zakázky / řízení:

stavební práce / malého rozsahu

Zahájení řízení:

dne 25.2. 2019 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V Mostě, dne 18.3. 2019
Zadavatel obdržel dne 13.3. 2019 prostřednictvím profilu následující dotazy, na které podává níže uvedené
vysvětlení.
Dotazy:
1) „- v rozpočtu stavební práce u položky č. 184 (998767102R00) je nulová výměra a buňka je uzamčena (není modrá pro vyplnění
hodnoty), ale pro buňku cena/MJ je pole modré pro vyplnění, celkem však po vyplnění bude nula. Prosím o úpravu této položky, aby byla
relevantní, pravděpodobně pro MJ v %.
2) - v rozpočtu stavební práce pro položku č. 201 (7239 reg) Vyregulování otopné soustavy prosím o bližší specifikaci“.
Odpovědi:
ad 1) Položka č. 184 (přesun hmot pro zámečnické konstrukce) byla správně uvedena s 0 výměrou, proto
v nově uveřejněném výkazu není uvedena.
ad 2) Položka č. 201 (Vyregulování otopné soustavy) není předmětem stavebních prací a v nově uveřejněném
výkazu výměr již není zahrnuta.
Zadavatel dále informuje o změně ve výkazu výměr, a to stran položky č. 1 (kácení stromů listnatých), kdy
tato již není v nově uveřejněném výkazu výměr uvedena, neboť tyto práce nebudou předmětem realizace
zakázky.
V souladu s nově uveřejňovaným výkazem výměr zadavatel rovněž uveřejňuje souhrnnou technickou zprávu
a technickou zprávu.

V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením, resp. upřesněním zadávacích podmínek, včetně zohlednění
prodlení s odpovědí o jeden pracovní den, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, kdy nová lhůta
činí 25.3. 2019 do 11.00 hod.
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje

Mgr. Ing. Robert Hebký
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