V Praze dne 18.05.2020

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

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 oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova
553/4
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Otázka č. 1
Znění dotazu:
Při vyplňování výkazů výměr k veřejné zakázce s názvem „Výměna oken a oprava fasád na objektech nám.
14. října 1381/4 a Preslova 553/4“ jsme zjistili, že v aktualizované PD a v DI č. 6 byl zveřejněn nový výkaz
výměr. U výkazu xls. s názvem „Oprava fasád objektů MČ Prahy 5 oprava fasády č.p.1381 R1 - slepý rozpočet
pro VZ“ na objekt č.p.1381 se v druhé polovině výkazu nachází i výkaz na objekt č.p.553. Objekt č.p.553 má
ale svůj vlastní xls. výkaz s názvem „Oprava fasád objektů MČ Prahy 5 oprava fasády č.p.553 R1 - slepý
rozpočet pro VZ“. Domníváme se, že došlo k duplicitě rozpočtu objektu č.p.553. Prosíme Vás tímto o
objasnění.
Znění odpovědi:
Ano, ve výkazu výměr pro objekt č.p.1381 byl omylem duplicitně i výkaz na object č.p.553. Oprava se týká
souboru č.p.1381, kde byly odmazány duplicitní položky. Soubor k objektu č.p.553 zůstává beze změny

Vzhledem k tomu, že vysvětlení č. 10 bylo zveřejněno o jeden pracovní den později, než stanoví zákon
a vzhledem ke zveřejnění upraveného výkazu výměru, kde ovšem zadavatel zdůrazňuje, že nedošlo ke
změně položek, pouze odstranil administrativní pochybení v podobě duplicitních položek, posouvá
lhůtu do 25. 5. 2020. všechno ostatní bude stejné.
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