VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4
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 poskytuje
vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.
Zadavatel dne 30.7.2021, tedy po lhůtě pro podávání žádostí o VZD, obdržel od jednoho ze
zájemců o veřejnou zakázku upozornění tohoto znění:
U objektu SO-01 se do celkové ceny nezapočítávají položky č. 95-100. Prosíme o opravu VV.

Prověřením této záležitosti u zpracovatele položkového rozpočtu bylo zjištěno, že může
docházet v některých případech podle použitého programu určeného k oceňování
k nezapočítávání položek č. 94 – 100 u objektu SO-01 do celkové ceny. Jde o položky
dodatečně přidané do VV na základě VZD č. 2, a to do VV označeného názvem souboru:
„189 - Příloha č. 2 VZD č. 2 - VV - SO01 SO02“ .
Zpracovatelem položkového rozpočtu byl položkový rozpočet „189 - Příloha č. 2 VZD č. 2 VV - SO01 SO02“ opraven tak, že položky č. 94 – 100 u SO-01 byly zachovány ale zároveň
došlo k takovým úpravám, že nyní se do celkové ceny započítávají automaticky, aniž by bylo
potřeba dělat ohledně jejich započítávání speciální „ruční“ úpravy.
Tento nový opravený položkový rozpočet se poskytuje jako příloha č. 1 této VZD č. 4
s názvem: „189 - Příloha č. 1 VZD č. 4 - VV - SO01 SO02 AKTUALIZACE 2.8.2021“.
Touto přílohou je možno nahradit dosavadní VV s označením „189 - Příloha č. 2 VZD č. 2 VV - SO01 SO02“ a předložit v nabídce.
V nabídce je ale možno předložit i původní položkový rozpočet s názvem „189 - Příloha č. 2
VZD č. 2 - VV - SO01 SO02“, a to v případě, že bude řádně oceněn a všechny položky,
včetně položek č. 94 – 100 u SO-01, budou správně započítány do celkové ceny.
Prosíme proto zájemce o zakázku, pokud již mají
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objekt SO-01 oceněn, aby si

překontrolovali, zda jsou ceny položek č. 94 – 100 do celkové ceny skutečně započítány a
případně použili nový VV v příloze č. 1 této VZD č. 4.

UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s touto VZD č. 4 se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do dne
11. srpna 2021, 13.30 hod.

V Praze dne 2. srpna 2021

Za zadavatele:

Ing. Jan
Pumpr
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Digitálně
podepsal Ing. Jan
Pumpr
Datum: 2021.08.02
18:57:29 +02'00'

