VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 1
k veřejné zakázce

„Novina – oprava vodní nádrže – projektová dokumentace“
Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kromě zásad
uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti
a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací.
Veřejná zakázka malého rozsahu
Služby
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
12. 11. 2021

Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Datum zahájení řízení

1.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zástupce:

město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
00259586
CZ00259586
Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Lenka Benešová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 285

e-mail: lenka.benesova@mu-sokolov.cz

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům, na základě dotazu zaslaného dne 22. 11. 2021 prostřednictvím
systému EZAK, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Dotaz:
Smlouvou požadované termíny jsou ze strany zadavatele neměnné nebo je možné je upravit?
Odpověď:
Na základě obdrženého dotazu zadavatel zvážil prodloužení termínů pro zhotovení díla a stanovil
následující změny zadávacích podmínek:
Zhotovitel je povinen vypracovat a dodat objednateli předmět díla v dílčích částech v těchto
termínech:
1. pasport stavby podaný na vodoprávní úřad nejpozději do 120 dnů od podpisu smlouvy;
2. projektová dokumentace DSP pro společné územní a stavební řízení, včetně dokladové části
a podané žádosti o povolení stavby do 120 dnů od podání pasportu stavby;
Pro vyhotovení projektové dokumentace DPS pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně všech
potřebných povolení, položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a
to jak oceněného, tak i slepého, ponechává zadavatel původní termín, tedy do 20 dnů od vydání
stavebního povolení včetně nabytí právní moci.
Změna doby zhotovení díla nahrazuje znění lhůt pro plnění veřejné zakázky uvedené v čl. 5 Zadávací
dokumentace ze dne 12. 11. 2021 (dále jen „ZD“) a v čl. VI. Návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 ZD).
Zadavatel tímto účastníkům poskytuje opravený návrh smlouvy o dílo v podobě dokumentu s názvem
„Příloha č. 3 Návrh SoD_oprava“. Účastnící jsou povinni ve svých nabídkách předložit tento formulář.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu zadávacích podmínek, zadavatel adekvátně prodlužuje
lhůtu pro podání nabídek do 08. 12. 2021.
Ostatní ustanovení zadávacích podmínek zůstávají neměnné.

V Sokolově, dne 23. 11. 2021
Zadavatel:
MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podpis:
Digitálně podepsal Ing.
Kateřina Klepáčková
23.11.2021 14:48

Ing. Kateřina Klepáčková,
vedoucí odboru rozvoje města

