V Praze dne 14.04.2020

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 + změna prohlídky místa plnění a prodloužení lhůty pro
podání nabídek III.
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací
dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:
Název zadavatele:

Městská část Praha 5

Sídlo zadavatele:

náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Výměna oken a balkonových dveří v objektech Radlická 2000/3 a
Ostrovského 11/16, Praha 5 – Smíchov (Ženské domovy)
Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Otázka č. 1
Znění dotazu:
Mohu požádat o informaci ohledně této Veřejné zakázky?
Na stránkách byl uveden termín prohlídky na 7.4.2020, která se nekonala.
Termín odevzdání nabídky 23.4.2020.
Tyto termíny jsou stále uvedeny u této zakázky.
Paní na recepci V Radlické ulici uvedla že má nahlášený termín prohlídky 15.4.2020.
Zítra se prohlídka koná? Nebo kdy bude případně kde tuto informaci najdu.
Znění odpovědi:
Informace o termínu prohlídky místa plnění i lhůtě pro podání nabídek jsou uvedeny níže.
Při této příležitosti zadavatel upozorňuje sledovat všechny změny a vysvětlení zadávací dokumentace,
které jsou na profilu zadavatele zveřejňovány, neboť i ty tvoří zadávací podmínky.
Otázka č. 2
Znění dotazu:
Mohl bych vás poprosit o informace ohledně prohlídky bude se konat nebo se posouvá a na kdy?
Znění odpovědi:
Informace o termínu prohlídky místa plnění i lhůtě pro podání nabídek jsou uvedeny níže.

Vzhledem k tomu, že vládním usnesením byla prozatím prodloužena karanténa a s ním spojený zákaz
vycházení po dobu trvání nouzového stavu, zadavatel přesouvá prohlídku místa plnění takto:
Zadavatel organizuje jednotný termín prohlídky místa plnění, a to dne: 13. 5. 2020 od 10:00 hod. Sraz účastníků
prohlídky je v budově v ul. Radlická 2000/3.
Vzhledem ke změně termínu prohlídky místa plnění se prodlužuje i lhůta pro podání nabídek: 28. 5.2020, 10
hodin (otevírání nabídek – 28. 5.2020, 10:05 hodin, neveřejné).
Změny budou provedeny také ve Věstníku veřejných zakázek, nicméně vzhledem k tomu, že prohlídka
místa plnění by se konala již zítra, není možné čekat na to, až se oznámení ve Věstníku zveřejní.
Vše ostatní zůstává nezměněno, nicméně zadavatel si vyhrazuje provést případnou změnu termínu prohlídky
s ohledem na okolnosti, které případně nastanou.
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