Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 2
Název veřejné zakázky Oprava pomníku Obětem 1. a 2. světové války
Druh veřejné zakázky

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávací řízení mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Identifikační údaje zadavatele
Název

Městys Bílé Podolí

IČ

00235997

Adresa sídla

Bílé Podolí 12, 285 72 Bílé Podolí

Osoba oprávněná za
zadavatele jednat

Jiří Desenský, starosta

Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení
Název

DILUCIDUM s.r.o.

Adresa

Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

IČ

04937457

Pověřená osoba

Vojtěch Příhoda, tel: +420 773 284 720, email: prihoda@dilucidum.cz
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Zadavatel obdržel dne 28. 1. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto zadavatel
poskytuje odpovědi.
Jednotlivé dotazy a odpovědi
Dotaz č. 1
Prosím o zaslání Závazného stanoviska MěÚ Čáslav č.j. MěÚ/26799/2017/ŠKP,
sp.zn.4088/2017-pob, které je uvedeno v zadávací dokumentaci a není v ní obsaženo.
Odpověď
V projektové dokumentaci se vyskytl chybný název dokumentu. V dokladové částí E má být
dokument „Vyjádření stavebního úřadu k realizace stavebního záměru – opravy pomníku
obětem 1. a 2. světové války“. Tento dokument poskytujeme.

2.2

Dotaz č. 2
Ze zadávací dokumentace - SOD nevyplývá kolik dní objednatel garantuje na realizaci díla,
respektive do kterého data garantuje uzavření smlouvy s předáním staveniště. Prosím o sdělení
dne, do kterého bude SOD ze strany objednatele podepsáno - zaslána výzva k převzetí
staveniště (datum) nebo dobu na realizaci - počet dní (měsíců) vázanou ode dne podpisu SOD
resp. od zaslání výzvy zhotoviteli ze strany objednatele.Jde o práce: Oprava zpevněné plochy
(všechny práce vč.materiálu).
Odpověď
Zadavatel garantuje na realizaci díla min. 4 měsíce. Předpoklad předání staveniště je ihned na
začátku dubna 2021.
Zadavatel dále upozorňuje, že Oprava zpevněné plochy (objekt SO.03) se nebude realizovat a
z tohoto důvodu není zahrnutý v poskytnutém rozpočtu.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 12. 2. 2021, 11:00.

V Praze, dne 1. 2. 2021
Vojtěch Příhoda
zástupce zadavatele

Vojtěch
Příhoda

Digitálně
podepsal
Vojtěch Příhoda
Datum:
2021.02.01
11:58:27 +01'00'

