VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE 3. 7. 2019
Jedná se o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jako "ZZVZ")
Identifikace zadavatele
Obchodní firma/název: Město Benešov
Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
Kategorie: veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ
Smluvní zastoupení zadavatele: Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.
Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Parkovací dům
Druh veřejné zakázky: na stavební práce podle § 14 odst. 3 ZZVZ
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
Dotaz č. 1
Zadavatel v zadávací dokumentaci v bodě 8. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA NABÍDKU a to v
bodě 8.2 požaduje, aby dodavatel předložil
podrobný harmonogram výstavby a finanční
harmonogram v členění po měsících a dále zadavatel v bodě 8.3 požaduje, aby dodavatel předložil
technologický rozbor výriobního procesu.
Domníváme se správně, že časový a finanční harmongram a technologický rozbor nejsou součástí
nabídky a budou vyžadovány až od vítězného uchazeče?
Reakce na dotaz č. 1
Zadavatel v zadávací dokumentaci jasně vymezil (viz níže uvedené ustanovení zadávací
dokumentace), které doklady a dokumenty jsou definovány jako další podmínky pro uzavření
smlouvy podle § 104 písm. a) ZZVZ a týkají se tedy pouze vybraného dodavatele:
Předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, pojistné smlouvy o pojištění
stavebních a montážních výkonů, originálu bankovní záruky za provedení předmětu veřejné zakázky
podle kap. 11. čl. 11.2 zadávací dokumentace, dokladu o odborné způsobilosti specifikovaného v
kap. 8 čl. 8.4 této zadávací dokumentace, technologického rozboru podle kap. 8. čl. 8.3 zadávací
dokumentace a podrobného harmonogramu výstavby v kompletní podobě podle kap. 8. čl. 8.2
zadávací dokumentace zadavatel stanoví jako další podmínky pro uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 104 písm. a) ZZVZ.
V Praze dne 3. 7. 2019

v. z. JUDr. Marian Polický
zástupce administrátora
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