Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 6. 12. 2019

Věc: Veřejná zakázka:
„Modernizace provozu Dykových školek v k. ú. Křtiny - III. etapa“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím
podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě
dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů
dodavatelů je doslovně převzata.
Zadavatel obdržel dne 3. 12. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:
Dotaz dodavatele č. 1:
,,Prosím o zodpovězení dotazu ohledně předmětného výběrového řízení. V zadávací dokumentaci chybí výpis
technologického zařízení pro laboratoř SO 06 (položky VV 282 - 292).
Bylo by možné přidat tuto položku nebo se má připravit cenová nabídka na základě odhadu?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Zadavatel na základě dotazu dodavatele doplňuje bližší specifikaci požadovaného technologického zařízení pro
laboratoř SO 06 (položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr č. 282 - 292).

Dotaz dodavatele č. 2:
,,V zadávací dokumentaci, soupis prací SO 06 k položkám VV 282 - 292 chybí výpis technologického zařízení pro
laboratoř. Prosím o radu, kde tento dokument najdu?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:
Viz odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz dodavatele č. 3:
,,Bylo by možné zaslat na e-mail XXXXXXXXX úplný projekt SO 06 Chlazení sněžné jámy, aby bylo možné provést
nacenění tohoto objektu?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:
Zadavatel na dotaz dodavatele uvádí, že nebude v rámci chlazení sněžné jámy zveřejňovat žádné další
podklady. Dodavatelé připraví své nabídky dle již zveřejněných podkladů.
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Sdělení zadavatele č. 1: Vzhledem k vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 rozhodl zadavatel o prodloužení
lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku, tedy do 3. 1. 2020 v 10:00 hodin. Otevírání nabídek se
uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel dále uveřejňuje požárně bezpečnostní řešení objektu správní budovy a polygonu, které opomněl
uveřejnit při zahájení zadávacího řízení.
Příloha č. 1:
 Specifikace požadovaného technologického zařízení pro laboratoř SO 06
 Požárně bezpečnostní řešení
podepsal
Ing. Václav Digitálně
Ing. Václav Ostrovský
2019.12.06
Ostrovský Datum:
12:16:21 +01'00'

……….…….……………..………………………………….

Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně
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