VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
k zadávacímu řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), na veřejnou zakázku:

„Sportovní hřiště v sídlišti Jankovice“
Identifikace zadavatele:
Město Nymburk - veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1, písm. d) zákona
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
IČ: 00239500
Zastoupen: Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou
Osoba zastupující zadavatele dle § 43 zákona v organizačních a administrativních
záležitostech zadávacího řízení: Ing. Jan Pumpr, ADVEZ, pobočka Lodžská 465/12, 181 00
Praha 8, IČ: 14460696,e-mail: vz@advez.cz, tel. +420 606 888 922.
Dle § 98 odst. 1 a 3 zákona zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto na základě
obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje vysvětlení zadávací
dokumentace č. 1.
Zadavatel informuje, že dne 1.7.2021 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace,
kterou lze rozdělit dle níže uvedených tří otázek:
Otázka č. 1:
Ve výkresech zcela chybí položky níže:
92 K MI_R2 Montáž - Multifunkční hřiště kpl 1,000
PP MUGA 14X23 LOW 1M HDPE GALVANIZED, IN-GROUND
93 K MI_R Multifunkční hřiště ks 1,000
Požaduje Zadavatel jejich realizaci? Pokud ano, prosíme o co nejbližší výkresovou dokumentaci spolu
s detailním položkovým rozpočtem. V opačném případě nelze tyto položky ocenit.

Otázka č. 2:
Ve VV zcela chybí prvek E9 - PARKOUROVÁ SESTAVA. Prosíme o vysvětlení.

Otázka č. 3:
Prosíme o co nejbližší materiálovou specifikaci položek níže:
89 K F-1 Sestava s veřejným ohništěm kpl 1,000
90 K F-2 Sestava s veřejným grilem/hybridem a stojanem na kola kpl 1,00
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Vzhledem ke skutečnosti, že odpovědi na tyto dotazy a případné související změny
v zadávací dokumentaci si vyžadují čas na vypracování ve lhůtě delší, než-li je stanovena v
§ 98 odst. 4 zákona a zadavatel je v současné době nemá k dispozici, prodlužuje tímto
lhůtu pro podání nabídek do dne 26. července 2021, 13.30 hod.
Spolu s uveřejněním odpovědí, případně změny příslušného VV či doplněných částí
projektové dokumentace, bude lhůta k podání nabídek prodloužena dále v souladu dle § 99
zákona.
Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 9. července 2021

Za zadavatele:

Ing. Jan
Pumpr
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Digitálně
podepsal Ing. Jan
Pumpr
Datum: 2021.07.09
18:21:50 +02'00'

