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Dodatečné informace k zadávací dokumentaci veřejné zakázky
Zadavatel poskytuje uchazečům tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné
zakázky: „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu
v Klášteru u Nepomuka“:
1. ZD - 3. Technické podmínky a vymezení VZ - Součástí díla je rovněž zpracování
potřebné realizační dokumentace, 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové
ceny - Cena obsahuje i případné náklady na zpracování podrobné prováděcí
dokumentace, bude-li zapotřebí pro řádné provedení díla :


jedná se o případnou dodavatelskou dokumentaci, kterou dodavatelé v rámci
svých

prací

a

ceny

zpracovávají

pro

řádné

provedení

díla.

Jelikož

součástí zadávací projektové dokumentaci v příloze Zadávací dokumentace,
která dle § 44 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon),
je kompletní a dostatečně vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky, přesně s potřebnou určitostí jak z hlediska
druhu požadovaného plnění, tak i z hlediska poptávaného množství, není tato
dodavatelská dokumentace, dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická
dokumentace a dokumentace výrobků dodaných pro stavbu, podle potřeb
dodavatelů a řádné realizace díla, uvedli jsme ji v zadávacích podmínkách jako
upozornění pro uchazeče, protože uchazeči na toto často zapomínají. Zadavatel
tímto předem poskytl dodavatelům dodatečné informace. V případě, že např.
uchazeč odborně posoudí, že pro řádné provedení díla nebude tuto dokumentaci
potřebovat, uvede např. v předepsaném členění nabídkové ceny u její ceny 0 Kč.
Pokud ji však při realizaci bude potřebovat, bude ji muset zpracovat v rámci své
celkové nabídkové ceny za 0 Kč.
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2. ZD - 3. Technické podmínky a vymezení VZ - Soupis prací a dodávek a služeb
s výkazem výměr má přednost před PD, dále projektovou dokumentací a
stavebním povolením v přílohách PD :


z důvodu, že jsou v něm obsaženy souhrnně podklady z výkresové dokumentace
a textových dodatků PD, aby mohly být dodavateli podány srovnatelné nabídky,
zaručeno

řádné

hodnocení

nabídek

věcně

správně,

předvídatelně

a

transparentně. Tímto je splněn požadavek na jednoznačnost, kompletnost a
dostatečnou určitost zadávací dokumentace. Zadavatel tímto předem poskytl
dodavatelům dodatečné informace.
3. ZD - 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny - Součástí ceny jsou i
práce a dodávky dodavatele, které v Zadávací dokumentaci uvedeny nejsou a
dodavatel jakožto odborník o nezbytnosti jejich provedení vědět měl nebo mohl
vědět, neboť vyplývají z charakteru plnění této veřejné zakázky. :


toto zadavatel uvádí pro takové případy, kdy nemůže zadavatel vědět, zda jsou
tyto práce a dodávky pro dodavatele z hlediska řádné realizace díla, jeho
pracovních a technologických postupů nutné nebo ne.



Pokud by na takové práce a dodávky některý z uchazečů upozornil a zadavatel je
uznal za oprávněné či potřebné, byli by o tomto informováni všichni uchazeči a
zájemci na webu zadavatele způsobem, který umožňuje dálkový přístup
rovnocenně pro všechny, tak jako doposud.

Tyto a další dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou a budou poskytnuty
všem zájemcům zveřejněním na webu zadavatele www.soaplzen.cz – Veřejné zakázky 09.03.2011 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky Rekonstrukce objektu Klášter
u Nepomuka (do 13.4.2011) včetně všech příloh, způsobem, který umožňuje dálkový rovný
přístup a volné stažení pro všechny, proto průběžně sledujte informace na tomto odkazu.

Mgr. Petr Hubka
ředitel Státního oblastního archivu
v Plzni
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