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Ing. Lenka Szabó
556 833 116
556 833 235
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DATUM:

19.01.2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01
Název zakázky

Rekonstrukce vodovodní přípojky pro Základní školu Záhuní ve
Frenštátě p/R.

Zadavatel

Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Halatinem
IČO: 00297852, DIČ CZ00297852
Telefon: 556 833 111, fax: 556 836 625

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“)
doručené dne 19.01.2022, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání
nabídek, zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené
veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu se směrnicí S-201803 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):
Znění žádosti o vysvětlení ZD:
V zadávací dokumentaci jsme nenašli položkový rozpočet elektroinstalace (příloha č.2.1.
Zadávací dokumentace).
Tento vyplněný rozpočet je Vámi požadován v čl.10 část "Nabídka bude zpracována v
následující struktuře" pod bodem "c."
Žádáme o jeho zaslání individuálně.
Vysvětlení ZD:
Předmět plnění veřejné zakázky neobsahuje práce na elektroinstalaci. Položkový rozpočet
elektroinstalace není součástí projektu a zadávací dokumentace.
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace provedl zadavatel úpravu zadávací
dokumentace v čl. 10 v bodě „Nabídka bude zpracována v následující struktuře“.
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Komerční banka, a.s.
pobočka Frenštát p. R.
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IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852

Úřední hodiny: Po a St 08:00 – 17:00
Út
08:00 – 12:00
Čt a Pá 08:00 – 14:00 po telefonické
domluvě

Původní znění:

Nabídka bude zpracována v následující struktuře:
a) podepsaný vyplněný krycí list nabídky (příloha č.4 ZD) - ve kterém budou uvedeny identifikační
údaje uchazeče, nabídková cena celkem v Kč v členění cena celkem bez DPH, DPH a cena celkem
včetně DPH; uchazeči využijí formulář krycího listu, jež je přílohou zadávací dokumentace;
b) podepsaný a vyplněný položkový rozpočet stavby (příloha č.2 ZD)
c) podepsaný a vyplněný položkový rozpočet elektroinstalace (příloha č. 2.1 ZD)
d) splnění základní kvalifikace – čestné prohlášení (příloha č.4 ZD)
e) prokázání profesní kvalifikace
f) splnění technických kvalifikačních předpokladů – reference (příloha č.4 ZD)
g) dokladu o vzdělání a odborné kvalifikaci hlavního stavbyvedoucího
h) návrh smlouvy o dílo (příloha č.3) - do návrhu smlouvy uchazeč doplní jen údaje v místech
označených
, jiné úpravy nejsou povoleny; předložený návrh smlouvy je závazný; návrh
smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
i) harmonogram prací

Nové znění:
Nabídka bude zpracována v následující struktuře:
a) podepsaný vyplněný krycí list nabídky (příloha č.4 ZD) - ve kterém budou uvedeny identifikační
údaje uchazeče, nabídková cena celkem v Kč v členění cena celkem bez DPH, DPH a cena celkem
včetně DPH; uchazeči využijí formulář krycího listu, jež je přílohou zadávací dokumentace;
b) podepsaný a vyplněný položkový rozpočet stavby (příloha č.2 ZD)
c) splnění základní kvalifikace – čestné prohlášení (příloha č.4 ZD)
d) prokázání profesní kvalifikace
e) splnění technických kvalifikačních předpokladů – reference (příloha č.4 ZD)
f) dokladu o vzdělání a odborné kvalifikaci hlavního stavbyvedoucího
g) návrh smlouvy o dílo (příloha č.3) - do návrhu smlouvy uchazeč doplní jen údaje v místech
označených
, jiné úpravy nejsou povoleny; předložený návrh smlouvy je závazný; návrh
smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
h) harmonogram prací

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a
otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 19.01.2022
Zpracoval: Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje
Schválil: Ing. Luboš Drachovský – vedoucí odboru investic a rozvoje

