Všem zájemcům

Naše značka/Our Ref.Num. 0224001993

Vyřizuje/Responsible, tel.: Daniela Urbanová, 220 112 234

Dne/Date: 2. 10. 2015

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev.č. zakázky:

Rekonstrukce TWY F v úseku od křížení s TWY D po vzdálenější vyčkávací místo
před THR 06
jednací řízení s uveřejněním
514689

Zadavatel:
Letiště Praha, a. s.
Sídlo:
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
IČ:
282 44 532
(zastoupený na základě plné moci Českým Aeroholdingem, a.s.)
V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedené dotazy k zadávacím
podmínkám, které Vám tímto poskytuje včetně odpovědí v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

1) Prodloužení lhůty pro podání nabídek
Zadavatel v návaznosti na ustanovení § 42 odst. 7 a § 49 odst. 4 Zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 12. 10. 2015 do 15:30 hod.
Otevírání obálek se uskuteční dne 12. 10. 2015 po skončení lhůty pro podání nabídek v budově APC na adrese
Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, PSČ 160 08, zasedací místnost č. 254 ve 2. poschodí.
2) Administrativní záležitost
a) V příloze B zadávací dokumentace – vzoru smlouvy, v čl. 2.3 vznikla administrativní chyba v číslu roku
zpětného předání staveniště. Správné znění tohoto článku smlouvy je:
„2.3

Předání staveniště Dodavateli proběhne na výzvu Objednatele, nejpozději 15. 3. 2016.
Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne nejpozději do 10. 6. 2016.“

Žádáme uchazeče, aby v rámci své nabídky v návrhu smlouvy opravili toto datum.

b) V přílohách vzoru smlouvy bylo zjištěno chybné číslování příloh. Žádáme proto uchazeče, aby v rámci své
nabídky do návrhu smlouvy doplnili do čl. 13.11 článek 13.11.7, který zní:
„13.11.7 Příloha č. 7 – Generální technické, technologické a kvalitativní podmínky stavby.“
Tato příloha byla chybně zveřejněna jako příloha č. 4 a její podpřílohy jako č. 4a, 4b a 4c. Nově se tedy
jedná o přílohu č. 7, resp. 7a, 7b a 7c. Obsah těchto příloh se nemění.
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