VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)
Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona. Veřejná zakázka se
tak dle § 31 zákona řídí pouze zásadami uvedenými v § 6 zákona, další postupy tohoto
zadávacího řízení nejsou stanovené zákonem a případné odkazy na zákon či užitá zákonná
ustanovení v tomto dokumentu jsou použita pouze analogicky.

Název veřejné zakázky:

Veltrusy, rekonstrukce chodníků v ulici
Klicperova a Opletalova

Druh zadávacího řízení:

VZMR (otevřená výzva) (ZZVZ)

Předmět veřejné zakázky:

Stavební práce

Režim veřejné zakázky:

Zakázka malého rozsahu

Zadavatel:

Město Veltrusy

Sídlo zadavatele:

Palackého 9, 277 46 Veltrusy

IČO:

00237272

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele:

Mgr. Filip Volák, starosta města

V Praze dne 28. 7. 2017

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené
veřejné zakázce.

Vysvětlení zadávací dokumentace
Chybou v psaní byla v zadávací dokumentaci uvedena nesprávná doba předpokládaného
ukončení veřejné zakázky. V zadávací dokumentaci bylo uvedeno: Předpokládané ukončení
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zakázky: do 40 dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Zadavatel tímto
odstraňuje chybu v psaní a uvádí, že správně má být uvedeno: Předpokládané ukončení
zakázky: do 70 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
Současně s tímto vysvětlením uveřejňuje zadavatel upravenou přílohu č. 3 zadávací
dokumentace - Návrh smlouvy o dílo, kde byly termíny provádění díla opraveny ze 40 na 70 dnů.
Zadavatel žádá dodavatele, aby ve svých nabídkách předložili tento opravený návrh smlouvy o
dílo.
Vzhledem k tomu, že výše uvedenou úpravu zadávací dokumentace činí dodavatel v den
zahájení zadávacího řízení, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Seznam příloh:
1. Příloha č. 3_Návrh smlouvy o dílo_opravený 28.7.2017

S pozdravem,

Digitálně podepsal Bc

Bc Petra
Petra Nádvorníková
2017.07.28
Nádvorníková Datum:
15:55:09 +02'00'

........................................................
Petra Nádvorníková, OTIDEA avz s.r.o.
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