VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 6
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. 6:
V rámci předchozích Vysvětlení zadávací dokumentace byl nahrán opravený výkaz výměr, kde však
nebyla mimo jiné uzamčena i část s označením „750: Slaboproud“. Položky tohoto oddílu prací nemají
být oceněny, neboť se v rámci zakázky nebudou realizovat. Zadavatel z tohoto důvodu zveřejňuje
opravený výkaz výměr, kdy tuto část již nelze vyplnit. Zadavatel dále upřesňuje, že všechny ostatní
položky stavebního objektu SO 02: Nezpůsobilé výdaje se budou realizovat a je potřeba je ve výkazu
výměr vyplnit kromě výše uvedené části „750: Slaboproud“.
Zadavatel dále přistoupit k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je
stanovena do 01. 02. 2021 do 10:00 hodin.

V Sokolově, dne 20. 01. 2021
Zadavatel:
MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podpis:

Digitálně podepsal
Renata Oulehlová
20.01.2021 16:57

Renata Oulehlová, starostka

