Veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3) stavební práce, § 15, § 26, § 56
souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto
zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Školní multifunkční hřiště pro školní mládež a volnočasové
aktivity dětí a mládeže na Kamechách v Brně – Bystrci“
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
PODLIMITNÍ REŽIM
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
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Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je
zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné
znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení
(označené jako Odpověď zadavatele).
Dotaz č. 5:

Podávali jsme dotaz viz níže, na který jste odpověděli a ve kterém jsme chybně uvedli list. Tak
posílám správné znění zde:
V souhrnném rozpočtu na listu Stavba je poznámka - Rekapitulace nákladů podle hlav v 1000 Kč (bez
desetinných míst). Dle zadávací dokumentace máme uvézt nabídkovou cenu na dvě desetinná místa.
Opraví zadavatel souhrnný rozpočet odstraněním výše uvedené poznámky na listu Stavba?
Dotaz č. 3: Reakce na odpověď zadavatele v dodatečných informacích viz. níže:
Dotaz č. 1: Dotaz k souhrnnému rozpočtu – souhrn VV – ten obsahuje 3 listy Stavba, Objekty
a Rekapitulace. Listy Stavba a Objekty se používají pro vyčíslení celkových nákladů investora včetně
těch, které nejsou plněním zhotovitele, chápeme správně, že tyto listy nemáme oceňovat?
V listu Rekapitulace je kromě objektové rekapitulace také rekapitulace VRN, Rezervy a Nákladů
z neinvestičních prostředků, chápeme správně, že tyto nemáme oceňovat?
Odpověď zadavatele:
Na listech Stavba a Objekty je nutné ocenit pouze náklady, které jsou plněním zhotovitele. Na listu
Rekapitulace nenaceňovat hlavy VI. Vedlejší náklady celkem VRN, VIII. Rezerva a XI.
Na listu Objekty je poznámka - Rekapitulace nákladů podle hlav v 1000 Kč (bez desetinných míst). Dle
zadávací dokumentace máme uvézt nabídkovou cenu na dvě desetinná místa. Opraví zadavatel
souhrnný rozpočet odstraněním výše uvedené poznámky?
Odpověď zadavatele:
Opraveno. Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr je přílohou tohoto
vysvětlení
Odpověď zadavatele:
Zadavatel posílá jako součást tohoto vysvětlení upravený list Stavba v Souhrnném rozpočtu, kde
zadavatel provedl odstranění poznámky - Rekapitulace nákladů podle hlav v 1000 Kč (bez desetinných
míst).

Ve spolupráci se zadavatelem vypracoval

Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele
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