Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631

Veřejná zakázka:
„Stavební úpravy bytových jednotek č. 476/2, č. 476/4 a č. 476/6 v domě
Janáčkovo nábřeží 476/43, Praha 5“
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Vážení,
v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy bytových
jednotek č. 476/2, č. 476/4 a č. 476/6 v domě Janáčkovo nábřeží 476/43, Praha 5“ (dále jen
„VZ“), kterou zahájil zadavatel Městská část Praha 5, se sídlem Nám. 14. října 1381/4, Praha
5, PSČ: 150 22, formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje
zadavatel účastníkům následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 16. 09. 2021 na profilu zadavatele na adrese
https://zakazky.praha5.cz. Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace poskytuje
zadavatel dle ustanovení § 98 zákona, a to na základě dotazu doručeného dne 23. 09. 2021.

Znění dotazu č. 1:
Dobrý den,
rádi bychom se zúčastnili plánované prohlídky stavby, ale z časových důvodů se ve stanovený
den a hodinu nemůžeme dostavit. Na základě telefonické dohody Vás proto žádám o náhradní
termín, který by bylo nejlépe domluvit telefonicky.
Kontaktní telefon uvádím v podpisu.
Děkuji za pochopení

Odpověď zadavatele:
Zadavatel posoudil žádost účastníka a konstatuje, že uskuteční dodatečnou prohlídku místa
plnění.
Další termín prohlídky místa plnění je stanoven na 30. 09. 2021 ve 13:00 hodin. Sraz účastníku
prohlídky je před hlavním vchodem domu na adrese Janáčkovo nábřeží 476/43, Praha 5.

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace
č. 1 se Zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek, ta tak zůstává stanovena
do 08. 10. 2021 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.

V Praze dne 23. 09. 2021

Ing.
Petr
Topič

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Topič
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