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PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 3.4.2019 DO 10:00 HODIN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE1 č. 3 – doplnění ze strany zadavatele
Zadavatel dnešním dnem vkládá upřesněný položkový soupis prací.
Upřesnění spočívá ve:
 specifikaci u SO 701 položka. č. 14;
 doplnění textu u SO 702 položka 23 a 27;
 doplnění položky v SO 000 č. 1 (prováděcí dokumentace).
Zároveň je dnešním den vložen upravený návrh smlouvy. Nově vložený text je označený červeně.
Společně se shora uvedenými informacemi prodlužuje zadavatel termín pro podání nabídek do
3.4.2019 do 10:00 hodin.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 – ze dne 13.3.2019
Ve výkazu výměr u SO 703 Celobetonový skatepark jsou uvedeny pol. č 20 a 21, ke kterým není v poskytnuté
zadávací ani projektové dokumentaci žádná specifikace, výkres či popis a určení účelu využití.
Tímto zadavatele žádáme o poskytnutí doplnění specifikace, popisu a výkresové části předmětu ocenění,
abychom mohli zpracovat relevantní cenovou nabídku. Děkujeme za poskytnutí vysvětlení a doplnění
zadávacích podkladů.

Vysvětlení (viz vysvětlení u DI č. 1 a č.2)
V rámci veřejné zakázky je předložena projektová dokumentace zpracovaná pro vydání rozhodnutí
stavebního úřadu. Vypracování prováděcí dokumentace je součástí vypsané zakázky jak je patrné ze
smlouvy o dílo, zejména z článku I odst. 4 písm. a)….“zhotovitel na svůj náklad zajistí vypracování
projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude průběžné odsouhlasována s objednatelem“.
Zhotovitel v rámci realizace projektové dokumentace pro provedení stavby musí respektovat svou
danou nabídkovou cenu stavebních prací a nesmí ji překročit.
Zadavatel upozorňuje, že v rámci nacenění nabídky musí být počítáno zejména u SO 703 s pracností
jednotlivých překážek v rámci ceny materiálu. Výčet překážek je obsažen v technické zprávě. Přesné
rozměry a umístění jednotlivých překážek bude řešit prováděcí projektová dokumentace zpracovávaná
vybraným zhotovitelem.
Cenu nebude možné navyšovat s odůvodněním náročnosti prvků vyprojektovaných v prováděcí
dokumentaci.
Specifikace objektu skateparku je v technické zprávě a ve výkresu situace.

Děčín 13.3.2019
Ing. Věra Havlová, administrátor VZ
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Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj
dostupný na https://zakazky.mmdecin.cz, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace
a je zde přístupná zadávací dokumentace
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