VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 2
k veřejné zakázce

„Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“
(2. vyhlášení)
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 veřejné zakázky
Datum zahájení řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53
zákona
Stavební práce
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
25 000 000,- Kč bez DPH
17.12.2018

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

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
00259586/CZ00259586
6xmbrxu
Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele:

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

Zadavatel tímto poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace doručené
prostřednictvím emailu dne 02.01.2019, účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
Dotaz

Odpověď
V rámci druhého (opakovaného) vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Městská knihovna,
Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadavatel upravil zadávací podmínky
tak, že striktně nestanovil vyloučení účastníka v případě, že nabídková cena účastníka přesáhne
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Zadavatel si však možnost vyloučení účastníka, v případě
že nabídková cena převýší předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, ponechal.
Dne 20.12.2018 (pouhé tři dny po vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku) zadavatel
zveřejnil v rámci Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 opravený dokument Zadávací dokumentace –
Výzva, ze kterého vypustil opomenutou větu týkající se nejvýše přípustné hodnoty celkové nabídkové
ceny (bod 9.2, str. 14).
Zadavatel uvádí, že i od data uveřejnění Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 byla dodržena celá
zadávací lhůta pro podlimitní veřejnou zakázku, stanovená v souladu s §54 zákona.
Zadavatel v souladu s §99 odst. 2 zákona č. 134/2016, zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozd. předpisů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby ode dne uveřejnění Vysvětlení Zadávací
dokumentace, činila celou svou původní lhůtu tzn. 18 pracovních dnů.
Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 21.01.2019.

V Sokolově, dne 04.01.2019
Zadavatel:

Podpis:

MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Renata Oulehlová, starostka

