VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 6
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, staros tka

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 21. 10. 2021, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
Dotazy:

1) Zadávací dokumentace je ve stupni pro stavební povolení. Pro realizaci je zapotřebí
dokumentace pro provedení stavby (dle § 2 Vyhlášky č. 169/2016 Sb.) obsahující potřebnou
technickou podrobnost vč. materiálové, rozměrové specifikace. Za kým její provedení půjde?
Dopad je nejen cenový, ale i časový.
2)

Odpověď:
1) Zadávací dokumentace ve stupni pro stavební povolení byla vypracována podrobně a pro
výběr zhotovitele doplněna o PD na střechu mansardovou. Nemá sice název „Dokumentace
pro provádění stavby“, ale stavbu lze dle zpracovaného výkazu výměr nacenit. Vzhledem
k tomu, že se jedná mimo zmíněné části střechy mansardové o běžnou opravu bytového domu
a na zateplovací systémy jsou vypracované technologické předpisy. Předpokládáme, že každá
stavebně způsobilá firma je schopna zakázku nacenit a v případě vysoutěžení také realizovat.
2) Jako přílohu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 uveřejňujeme opravený Soupis prací
s výkazem výměr, kde je duplicita odstraněna.
3) Do opraveného Soupisu prací s výkazem výměr byly dále doplněny požární hlásiče (oddíl
009, mezi položkami 121 a 122).
Zadavatel dále prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do

08. 11. 2021 do 09:00 hodin
Příloha
Opravený Soupis prací s výkazem výměr
V Sokolově

Zadavatel:

Podpis:
ladislav.sedlacek@mu-sokolov.cz

MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Digitální podpis:
25.10.2021 13:24

vz. Mgr. Ladislav Sedláček, místostarosta
Renata Oulehlová, starostka

