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Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345
Mariánské Lázně 9. 4. 2020

Dodatečná informace č. 6 – vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky
Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Druh zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky:
Klasifikace CPV – hlavní předmět:
- další předmět:

P20V00000022
Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 1. etapa
Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) ZZVZ)
Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)
Podlimitní veřejná zakázka
45454100-5 Rekonstrukce budov
45000000-7 Stavební práce

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Právní forma organizace:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO, DIČ:
Datová schránka:
Profil zadavatele:

Město Mariánské Lázně
801 – obec
Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
00254061, CZ00254061
bprbqms
https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace ze dne 6. 4. 2020.
Dotaz č. 1
V tendrovém výkazu výměr a zadávací dokumentaci (D.I.I. - Tabulka prvků - technologické prvky) jsou stanoveny
rozměry kabiny výtahu na 1400x1900 mm. Zároveň se uvádí nosnost 630 kg / 8 osob. Požadovaný parametr
nosnosti a počtu osob ( dle vyjádření odborných firem, které se specializujl na dodávku a montáž výtahů ) však
neodpovídá předepsaným rozměrům kabiny.
Dále se, dle vyjádření dodavatelů výtahů, kabina o rozměrech 1400x1900 mm nevejde do šachty o velikosti
1975x2150 mm .
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Dotaz:
Upraví a vyjasní zadavatel typ zadávaného výtahu včetně rozměrů tak, aby ho uchazeči mohli řádně a srovnatelně
ocenit?

Odpověď:
Zadavatel sděluje, že je možné nabídnout i menší kabinu, při zachování obecných požadavků na bezbariérovost
daných vyhláškou a při zachování rozměrů šachty.
Dotaz č. 2:
V tendrovém výkaze výměr, tabulce prvků (D.I. 1. Tabulka prvků - budova D) a výkresovou částí zadávací
dokumentace nesouhlasí počty u některých položek interiérových dveří.
Např. pozice D/B 07:
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D+M dveře 700/2100 (L), dřevěné,
hladké, prosklené, lesklý lak, ozn.
D/B 07 — vč. všech systémových
detailů, dveřního křídla, zárubní,
kování a povrchové úpravy — viz.
Podrobný

kpl
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0,00

0 is PD
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D+M dveře 700/2100 (P), dřevěné,
hladké, prosklené, lesklý lak, ozn.
D/B 07 — vč. všech systémových
detailů, dveřního křídla, zárubní,
kování a povrchové úpravy — viz.
Podrobný

kpl

6,000

0,00

0 is PD

V tabulce prvků je uveden počet celkem 16 ks. Ve výkresové části je zakresleno 8 ks levých dveří a 4 ks pravých
dveří a ve výkazu výměr je uvedeno 14 ks dveří

Např. pozice D/B 08:
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D+M dveře 900/2100 dřevěné,
hladké, prosklené, lesklý lak, ozn.
D/B 08 - vč. všech systémových
kpl 4,000
detailů, dveřního křídla, zárubní,
kování a povrchové úpravy - viz.
podrobný o is PD
D+M dveře 900/2100 (P),
dřevěné, hladké, prosklené,
lesklý lak, ozn. D/B 08 - všech
systémových detailů, dveřního
kpl 4,000
křídla, zárubní, kování a
povrchové úpravy - viz.
podrobný

0,00

0,00

0 is PD
V tabulce prvků je uveden počet celkem 6 ks (3x1, 3xP). Ve výkresové části je zakresleno 2 ks levých dveří a 4 ks
pravých dveří a ve výkazu výměr je uvedeno 8 ks

Dotaz:
Opraví zadavatel počty dodávaných dveří, nebo vysvětlí rozpory mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace
tak, aby je uchazeči mohli řádně a srovnatelně ocenit? Zveřejní zadavatel opravený dokument „D.I.I. Tabulka prvků
- budova D”?
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Odpověď:
Zadavatel sděluje, že byla opravena Tabulka „D 1.1. Tabulka prvků - D“, dále byly opraveny příslušné výkresy.
Zadavatel sděluje, že do zadávací dokumentace byl vložen opravený rozpočet k ocenění. Zadavatel žádá uchazeče,
aby do své nabídky ocenili tento opravený rozpočet k doplnění.
Dotaz č. 3
Vzhledem k výše uvedeným nejasnostem, zejména pak ohledně nejasné specifikace některých položek výkazu
výměr dodavatel předpokládá, že zadavatel bude provádět změny a doplnění zadávací dokumentace ve smyslu ust.
S 98 odst. 5 ZZVZ a že bude postupovat dle S 99 ZZVZ, tedy že současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání
nabídky.
Dodavatel tímto žádá zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek i s ohledem na skutečnost, že až do úplného
vyjasnění dotazovaných částí zadávací dokumentace nemůže dodavatel, resp. dodavatelé, nabídku řádně zpracovat.
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace byla na základě dotazů uchazečů několikrát
opravována, lhůta pro podání nabídek se mění.
Nový termín pro podání nabídek je 28 .4 . 2020 do 10,00 hodin.

S pozdravem
Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací
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