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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
Název veřejné zakázky

ZŠ a MŠ Skalice 192 – hydroizolace spodní stavby

Číslo veřejné zakázky

P20V00000054

Předmět veřejné zakázky

stavební práce

Kategorie dle předp. hodnoty

podlimitní

Druh zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:
Dotaz:
Prosím o upřesnění požadavků na technickou kvalifikaci pro VZ: ZŠ a MŠ Skalice 192 –
hydroizolace spodní stavby v případě, že nabídku budeme podávat na část B a C. Reference
na sanaci základů a zateplení stavby podle nás nejsou pro tyto části VZ relevantní.

Odpověď:
Zadavatel sděluje, že v uveřejněné Výzvě k podání nabídek, ani v Zadávací dokumentaci není
uvedeno, že nabídku lze podávat na části.
Předmět plnění je rozdělen na jednotlivé části z důvodů možnosti čerpání dotací ze tří
samostatných dotačních projektů v jedné zakázce z prostředků Evropského strukturálního a
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investičního fondu v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzvy č. 144 a č. 146. Dle
podmínek poskytovatele dotace, každý samostatný dotační projekt musí být finančně tzn.
fakturačně oddělen, tak jak je uvedeno v čl. I. Vymezení předmětu veřejné zakázky
v uveřejněné Zadávací dokumentaci.
Zadavatel tedy pouze rozdělil předmět plnění do částí A), B), a C) z důvodů a hledisek časových a
tomu odpovídajících věcněprovozních – tak, aby byl zachován provoz školní výuky, jakož i
dotačních.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o upřesnění bez vlivu na pracnost při
sestavení a ocenění nabídek, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle
§ 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ
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