VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
Identifikace veřejné zakázky:
Název:

Cyklistická stezka VERTEX – ul. J. Žižky Litomyšl

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Druh řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Město Litomyšl

Sídlo:

Bratří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl

IČO:

002 76 944

Odpověď na žádost dodavatelů ze dne 5. října 2021:
Dotaz dodavatele:
Dobrý den,
s ohledem na bod 11. Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace máme následující dotazy k výše
uvedenému výběrovému řízení:
• dle bodu 5 Obchodní a platební podmínky zadávací dokumentace nemá být součástí nabídky návrh
smlouvy o dílo, ale pouze akceptace smluvních a obchodních podmínek a zadavatel přikládá vzorový
dokument. Tento vzorový dokument jsme však v Zadávací dokumentaci nenašli. Může jej zadavatel
poskytnout?
Děkujeme a jsme s pozdravem
Odpověď zadavatele:
Zadavatel připojuje tento dokument jako přílohu tohoto vysvětlení.

Odpověď na žádost dodavatelů ze dne 6. října 2021:
Dotaz dodavatele:
Dobrý den,
s ohledem na bod 11. Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace máme následující dotazy k výše
uvedenému výběrovému řízení:
• po zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 není jasné, zda mají být součástí ceny níže
uvedené SO, v původním celkovém výkazu výměr označeném jako G_Soupis prací_neoceněný byly a
zároveň byly zveřejněny jako samostatné rozpočty označené SO 403_neoceněný a SO
404_neoceněný:
SO 403 Přeložka kabelového vedení ČD Telematika, a.s.
SO 404 Přeložka vedení UPC ČR
Může zadavatel jednoznačně sdělit, zda tyto SO mají být součástí celkové ceny:
Děkujeme za odpověď

Odpověď zadavatele:
Tyto SO součástí nabídkové ceny nebudou.

Odpověď na žádost dodavatelů ze dne 5. října 2021:
Dotaz dodavatele:
V aktualizovaném výkazu výměr který je součástí dodatečných informací č. 1 k ZD, nejsou obsažený
soupisy prací SO 403 Přeložka vedení ČD Telematika a SO 404 Přeložka vedení UPC ČR. Chápeme
správně, že ze soupisu prací a VŘ vypadly všechny přeložky sítí i když se v dodatečných informacích č.
1 zmiňuje pouze SO CETIN, který se nebude oceňovat?
Odpověď zadavatele:
Žádné z uváděných SO součástí nabídkové ceny nebudou.

Lhůta pro podání nabídek se v souvislosti s tímto vysvětlením posouvá na 18. října 2021, 9:00
hodin.
Součástí vysvětlení je příloha (aktualizovaný výkaz výměr – byly vypuštěny jen stavební objekty
SO 402, SO 403 a SO 403 z krycího listu rozpočtu; v položkovém rozpočtu se nic nezměnilo)
a formulář akceptace smluvních podmínek, obojí v souboru s názvem „Příloha vysvětlení ZD
č. 2.zip“.

Digitálně podepsal

Mgr. Jaromír Mgr. Jaromír Kašpar
Datum: 2021.10.12
Kašpar
12:40:28 +02'00'
V Poličce dne 12. října 2021

……………………………………..
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel AREA 2000 s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

