VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE DLE § 98 ZZVZ – 1

Kvalifikační dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle metodiky
poskytovatele dotace.

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:
Smíšená stezka a chodníky – Etapa II.
Část č. 1 veřejné zakázky – chodníky a nástupiště – je realizována v rámci projektu, který je předložen
k poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2019 na opatření zaměřené ke zvýšení bezpečnosti
dopravy nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu nebo orientace ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů – program „Bezpečnost“.
Část č.2 veřejné zakázky – smíšená stezka – bude realizován buď v rámci vlastní investice zadavatele
či v rámci projektu, který bude předložen k poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na výstavbu nebo
opravu cyklistických
stezek ve smyslu § 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – program „Cyklostezky“.
Stavební práce jsou zadávaný jako celek, nejedná se o samostatná dílčí plnění, pouze výstupem ZŘ
budou pro přehlednost 2 samostatné Smlouvy o dílo. Zadavatel si dále vyhrazuje právo, v kontextu
s výsledky dotačního programu apod. rozhodnout o případné nerealizaci jedné či druhé části této
veřejné zakázky či některé její dílčí části.
Zadavatel formou vysvětlení Kvalifikační dokumentace odstraňuje zjevnou administrativní chybu, kdy
v Kvalifikační dokumentaci je chybně uvedeno, že žádosti o účast a nabídky se podávají na:
https://www.ezak.e-tenders.cz/ (dále jen „elektronický nástroj“ nebo „E-ZAK“)
Správně má být uvedeno a zadavatel opravuje tuto informaci na:
https://ezak.e-tenders.cz/ (dále jen „elektronický nástroj“ nebo „E-ZAK“)
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