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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3
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

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce
následujícího znění:
Zadavatel sděluje, že v Zadávací dokumentaci bylo v čl. IX. a XI. omylem uvedeno, že
dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na kteroukoliv část, kombinovaně na
kterékoli dvě části anebo na všechny části veřejné zakázky.

Zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele novou Zadávací dokumentaci, ve které je
upraven čl. 11 a v návaznosti na něj vysvětluje, že veřejná zakázka resp. předmět
plnění je rozdělen na jednotlivé části í A), B), a C) z důvodů a hledisek:
a) časových,
b) tomu odpovídajících věcněprovozních – tak, aby byl zachován provoz školní výuky
v průběhu stavebních prací,
c) jakož i dotačních, z důvodů možnosti čerpání dotací ze tří samostatných dotačních
projektů v jedné zakázce z prostředků Evropského strukturálního a 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.
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fakturačně oddělen, tak jak je uvedeno v čl. I. Vymezení předmětu veřejné zakázky v
uveřejněné zadávací dokumentaci.
Současně zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 14. 7 .2020 do 9:00 hod.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ
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