V Ostravě dne 26. 7. 2019
Věc
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11
Zadavatel:
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 47813750
DIČ: CZ47813750
Veřejná zakázka:
Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy I.
Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon)
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-008925
Dne 19. 7. 2019 2019 byly prostřednictvím elektronického nástroje doručeny žádosti
o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým
poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem
účastníkům zadávacího řízení, kteří byli vyzváni k podání nabídky a uveřejňuje je na profilu
zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html.

Žádost o vysvětlení ZD:
Dotaz k výkazu výměr, soubor „EM2017-149-B1,4,5 - Domov sester SN v Opavě [zadání].xlsx“
Na listech „VN a ON - Vedlejší a osta...“ pro SO 01 „VN a ON - Vedlejší náklad...“ pro SO 04 a SO 05 jsou pro realizaci
stavby duplicitní položky.
Položka č.1 Požadavek objednatele - Označení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora
stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího)
Protože SO 01, SO 04 a SO 05 jsou předmětem realizace jedné veřejné zakázky, bude v rámci realizace této stavby
provedena a osazena jedna informační tabule. S ohledem na rozsah prací i umístění by měla být oceněna položka č. 1 na
listu v rámci SO 01, tedy v části „VN a ON - Vedlejší a osta...“.
Položka č. 2 „Pamětní deska / dodávka včetně mtz. deska vel. 30x40 cm, plastová s barevným potiskem“.
Pro SO 04 a 05 je popis položky č. 2 „Pamětní deska / dodávka včetně mtz. deska vel. 30x40 cm, nerezová včetně nápisu“
V rámci realizace této stavby bude provedena a osazena také jedna pamětní deska a bude umístěna na objektu SO 01.
Předpokládáme, že bude požadována pamětní deska v provedení nerez. Z tohoto důvodu by bylo vhodné ocenit Pamětní
desku na listu „VN a ON - Vedlejší náklad...“ (pro SO 04 a SO 05) .
Následně položky č. 2 Pamětní deska na listu „VN a ON - Vedlejší a osta...“ (pro SO 01) a č. 1 Informační tabule„VN a ON Vedlejší náklad...“ pro SO 04 a SO 05 oceněny nebudou.
Toto nebude důvodem k vyloučení ze soutěže z důvodu neocenění uvedených duplicitních položek.

Vysvětlení ZD:
Ano, oceňte dle výše uvedeného - bude osazena jedna informační tabule a jedna pamětní
deska.
Neocenění položek č. 2 Pamětní deska na listu „VN a ON - Vedlejší a osta...“ (pro SO 01) a
č. 1 Informační tabule„VN a ON - Vedlejší náklad...“ pro SO 04 a SO 05 nebude důvodem
k vyloučení
účastníka
ze
zadávacího
řízení.

Zadavatel současně v souladu s § 99 odst. 2 zákona stanoví nově lhůtu pro podání
nabídek takto:
Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 8. 8. 2019
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