VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 3
k veřejné zakázce

„Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, 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
Předpokládaná hodnota zakázky
Datum zahájení řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Stavební práce
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
8.290.365,- Kč bez DPH
17. 12. 2020

Veřejná zakázka je zadávána společným zadáváním v souladu s § 7 zákona č. 134/2016 Sb. na
základě Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky. Na základě této Smlouvy je za účastníky
Smlouvy oprávněna jednat Renata Oulehlová, starostka města Sokolov (dále také jako „vedoucí
účastník společného zadávání“).

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Vedoucí účastník společného zadávání:
Název:
Město Sokolov
Sídlo:
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:
00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:
Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:
Účastník společného zadávání:
Název:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Statutární zástupce:

Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města Sokolov
tel. +420 354 228 284,
e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz
Sokolovská vodárenská, s.r.o.
Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov
26348675/CZ26348675
Ing. Vladimír Urban, prokurista

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
U přílohy č. 3 Zadávací dokumentace „Závazný návrh smlouvy o dílo“ došlo k vypuštění článku VII,

odst. 2 v tomto znění:
Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové
dokumentace. Cenová navýšení z důvodu případných diferencí mezi Projektovou dokumentací
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále
prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je
způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno.
V systému EZAK byl uveřejněn aktuální návrh znění uvedené přílohy.
Omlouváme se za komplikace.

V Sokolově, dne 08. 01. 2021
Zadavatel:

Podpis:

MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Digitálně podepsal
Ing. Karel Jakobec
08.01.2021 11:55
vz. Ing. Karel Jakobec, místostarosta
Renata Oulehlová, starostka

