Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„MŠ Nosislav – výstavba trojtřídní mateřské školy“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“), a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního
operačního programu
1) IDENTIFIKACE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE:
1.1. Zadavatel:
Městys Nosislav
sídlo: Městečko 54, 691 64 Nosislav
IČ: 00283428
DIČ: CZ00283428
Zastoupen: Pavlem Fröhlichem, starostou městyse
tel: +420 724 185 254
e-mail: starosta@nosislav.cz
obecná adresa zadavatele: http://www.nosislav.cz/
adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestys-nosislav
Jedná se o veřejného zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona – územní samosprávný celek
1.2.

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:

JUDr. Petr Navrátil, advokát
Sídlo: Joštova 4, 602 00 Brno
tel.: +420 774 964 904
e-mail: ak@navratil-advokat.cz
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Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje následující tři žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace, které dále vypořádává takto:
1.

Žádost o vysvětlení ze dne 08.02.2019 doručená prostřednictvím elektronického
nástroje v 08.52 hod:

Otázka dodavatele č. 1
Dveře D101 mají ve specifikaci předepsánu zvukovou neprůzvučnost a zároveň jsou
vybavené větrací mřížkou. Dveře s takovými vlastnostmi nejsou na trhu k dispozici. Žádáme
o potvrzení požadavků na dveře nebo o informaci, kterému z požadavků má nabízející
vyhovět.
Odpověď zadavatele:
Dveře s větrací mřížkou nemusejí splňovat požadavky na zvukovou neprůzvučnost
Otázka dodavatele č. 2
Pískoviště - v zadání jsme nenašli požadavek na písek do pískoviště a zakrývací plachtu na
pískoviště. Předpokládáme správně, že tyto práce a dodávky nejsou předmětem nabídky
uchazeče?
Odpověď zadavatele:
Dodání uvedených položek nejsou součástí zakázky
Otázka dodavatele č. 3
Geodetické práce – žádáme o upřesnění, kterých položek zadaného výkazu výměr mají být
součástí geodetické práce a v jakém rozsahu? Např. má být součástí nabídky uchazeče
zaměření hotového díla pro vklad do KN?
Odpověď zadavatele:
Požaduje se ocenit geodetické práce v rozsahu pol. 14 soupisu Ostatních a vedlejších nákladů
(Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle
SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN)
Otázka dodavatele č. 4
Prosíme o vyjasnění formy poskytnutí bankovní záruky – vzhledem ke lhůtě podání nabídek
jsme již podali žádost o vystavení bankovní záruky s tím, že tento dokument peněžní ústav
vystaví v elektronické podobě (originální soubor poskytnutí bankou včetně elektronických
podpisů), nikoliv tedy tak, že by tento listinný originál byl opatřen doložkou konverze do
elektronické podoby.
Prosíme o vyjasnění, zda-li můžeme takto postupovat.
Pokud by zadavatel trval na požadavku listinné podoby s doložkou konverze, žádáme o posun
lhůty o podání nabídek.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel bude akceptovat předložení listiny o bankovní záruce v elektronické podobě
vystavené bankovním ústavem, bude-li opatřena elektronickými podpisy osob oprávněných
jednat za bankovní ústav v této věci.
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JUDr. Petr Navrátil,
pověřený zástupce zadavatele
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