VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 2
k veřejné zakázce

„Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra
Chelčického 1310 - 1311“
zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020
(dále jen metodický pokyn), který tvoří přílohu č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce 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
20.143.302,- Kč bez DPH
08. 10. 2021

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

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

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 284,
e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím
systému EZAK dne 12. 10. 2021, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dotaz:
Dle výpisu plastových oken (pdf dokument SP 01 – okna Specifikace prvků) jsou uvedeny rozměry
prvků 03-1 a 03-2 550x1100 mm. Ve výkazech výměr 600x1100mm + 600x1100mm, dle kót v
půdorysech 625x1100mm. Stejný případ i u prvků 07-1 a 07-2. Dle výpisu 550x1300mm, dle výkazů
výměr 6000x1300mm + 600x1300mm. V prvním případě se jedná velmi pravděpodobně o překlep v
řádu desítek mm. Půdorysně 625x1300mm. Který z rozměrů je závazný?
Středovým sloupkem u prvku 01 je myšlena stěna/příčka a okno tudíž bude mít dva rámy (obdoba
prvků 03, 07)?

Odpověď:
Plastová okna je potřeba nacenit dle údajů uvedených ve výkazu výměr. U pol. 245 se skutečně jedná
o překlep, správný rozměr má být 600x1300 + 600x1300 mm.
Mezi okny je stěna, okna budou mít 2 rámy – pol. 241 a 245.
V Sokolově, dne 13. 10. 2021
Zadavatel:
MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podpis:

Renata Oulehlová
Digitální podpis:
13.10.2021 13:47

Renata Oulehlová, starostka

