Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

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 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:

Modernizace mostu ev.č. 317-005A - Choceň

Druh zakázky / řízení:

stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní

Zahájení řízení:

dne 11.10.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 26.11. 2021
Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 24.11.2021 v 14:29:45 hod. žádost jednoho
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Žádost: „Uchazeč se domnívá, že v položce č. 27, 285392 - SO 201 Most je chybně vypočteno množství kotev.
Projektant v textu položky uvažuje se 16 kusy kotevních trnů pro spřažení ŽB desky mostovky na 1m2. Při ploše 37 x 16,5 činí pak
celkový počet kotevních trnů vychází na 9.768 ks, avšak v zaslaném VV je kalkulováno pouze s 38,156 ks.
Žádáme zadavatele o upřesnění položky, a dále poukazujeme na to, že uvedená chyba má výrazný dopad na celkovou ceny díla.“.

Odpověď: Zadavatel uveřejňuje upravený výkaz výměr sučasně s tímto vysvětlením.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato
nově končí dne 1.12. 2021 ve 12,00 hod.
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje

Mgr. Ing.
Robert Hebký

Digitálně podepsal Mgr. Ing. Robert Hebký
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64010082,
o=Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní
kancelář, ou=1, cn=Mgr. Ing. Robert Hebký,
sn=Hebký, givenName=Robert,
serialNumber=P322277
Datum: 2021.11.26 14:00:47 +01'00'

Vysvětlení zadávací dokumentace – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce – otevřené podlimitní řízení
Název: „Modernizace mostu ev.č. 317-005A - Choceň“
Zadavatel: Pardubický kraj
Stránka 1 z 1

