Sokolov

VYSVĚTLENI
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce

„Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33,
346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov“
zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Datum zahájení řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Stavební práce
https://ezak.sokolov.cz/profile display 2.html
13.06.2019

Zadávací řízení na veřejnou zakázku je vedenou v součtovém režimu s budoucí veřejnou zakázkou
“Plocha pro parkovací stání, ulice Nádražní, Sokolov která je součástí akce, na kterou zadavatel
podal žádost o podporu do výzvy v rámci podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Statutární zástupce:

Město Sokolov
Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
00259586/CZ00259586
Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Sokolov
Zadavatel poskytuje účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Zadavatel mění ustanovení čl. Ill odst. III. 1.2. návrhu Smlouvy o dílo, který byl účastníkům poskytnut
jako součást zadávací dokumentace.
Původní znění či. III návrhu Smlouvy o dílo
Článek III.
Čas plnění
III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou
následující:
III. 1.1 Předání a převzetí staveniště:

do 10 dnů po podpisu smlouvy

III. 1.2 Zahájení realizace - demolice (díla):

do 90 dnů po předání staveniště

III. 1.3 Předání a převzetí předmětné stavby:

nejpozději v den dokončení stavebních prací
(díla) podle odst. III. 1.2 smlouvy o dílo

Nové znění čl. III. návrhu Smlouvy o dílo
Článek III.
Čas plnění
III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou
následující:
III. 1.1

Předání a převzetí staveniště:

do 10 dnů po podpisu smlouvy

III. 1.2 Dokončení realizace - demolice (díla):

do 90 dnů po předání staveniště

III. 1.3 Předání a převzetí předmětné stavby:

nejpozději v den dokončení stavebních prací
(díla) podle odst. III. 1.2 smlouvy o dílo

Zadavatel tak uvádí na pravou míru znění čl. Ill odst. III. 1.2.. Oprava se vztahuje i na ustanovení
v Zadávací dokumentaci ze dne 13.06.2019 (bod 5. Lhůty plnění díla).
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o opravu písařské chyby, která nemá vliv na zpracování
nabídky, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.
Přílohy:
Návrh smlouvy o dílo - oprava ze dne 28.06.2019
V Sokolově, dne 28.06.2019

