Vysvětlení zadávací dokumentace
„Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 14 ze dne 19.3.2020
v souladu s ust. §§ 98 odst. 1, 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce

„Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“
Na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“)
doručených dne 17.3.2020, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání
nabídek, zadavatel město Český Těšín zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné
zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 67:

Žádost o vysvětlení ZD
V SO 701 v technické zprávě je uvedena položka č. 7

V soupise prací je specifikace:
M+D Box na kola (10x2ks) - vzhled a viz popis vč. D.1.1.9 +TZ
16 K

MO-09

Všechny prvky městského mobiliáře budou osazeny a ukotveny do výrobcem a

kus

1,000

dodavatelem požadovaných základů, kotvících prvků.

Žádáme o vysvětlení, jestli je zadavatelem požadováno 20 cykloboxů, nebo 10 cykloboxů na
20 kol.
Vysvětlení ZD č. 67:
Zadavatel upřesňuje, že se jedná o 10 cykloboxů pro 2 kola, tzn. pro 20 kol.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 68:
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Vysvětlení ZD č. 68:
Zadavatel nepovažuje aktuální situaci ohledně vyhlášené karantény v České republice
(přesně Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob platné od 16.3.2020) za důvod
prodloužení lhůty pro odevzdání nabídek. Celorepublikově vyhlášená karanténa se týká
zákazu vycestování občanů ČR do zahraničí a omezuje docházku do práce v oborech mimo
stavebnictví. Lokální karanténa se týká pouze 21 obcí na Olomoucku. Nabídky se však
zpracovávají a zasílají v elektronické podobě, jedná se o stavební zakázku, proto zadavatel
nepovažuje aktuální situaci ke dni 19.3.2020 s celorepublikovou karanténou za překážku
v práci při tvorbě nabídky.

_________________________________________________________________
Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a
informace v nich obsažené v relevantních částech doplňují, resp. nahrazují dosavadní
relevantní části zadávací dokumentace; dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky
zadávací dokumentaci doplněnou, resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.
S ohledem na změnu / doplnění zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací
dokumentace č. 14 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání
nabídek o 1 pracovní den.
Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.2 ZD):

6.4.2020 v 10:00 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a
otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.
Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst.
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny nebo
oznámeny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna
nebo doplněna.
Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do
VVZ dne 19.3.2020 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním řádem provozovatele
VVZ.
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