Výběrové řízení č. 0229008511 – Oprava RWY 12/30
Dodatečné informace č. 1

Zadavatel v rámci výběrového řízení obdržel následující dotazy, k nimž poskytuje dodatečné informace.
Dotaz č. 1
Dobrý den,
obdržená Zadávací dokumentace obsahuje v čl. V.3 a V.5 chybný odkaz na odst. dokumentu "Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů".
Děkuji za zaslání opravené verze.
Odpověď č. 1
Opravená ZD je přílohou č.1 těchto dodatečných informací.
Dotaz č. 2
V ZD v bodě III.1.4.2 je uvedeno, že dodavatel musí disponovat vlastní mechanizací jak pro realizaci CB
krytu, tak pro realizaci AB krytu. Nikde jinde v ZD jsme se nedočetli o povinnosti dodavatele realizovat
AB kryt vlastní kapacitou a přepokládáme, že to není ani záměrem zadavatele. Prosíme tedy o úpravu
textace tak, aby mechanizace pro realizaci AB krytu (2x finišer + 4x válec) mohla být buď vlastní nebo
smluvně zajištěná - stejně jako je tomu v bodě III. 1.4.1 u požadavku na dispozici s obalovnou.
Dále bychom chtěli z důvodu rozsahu a složitosti zakázky požádat, aby v době zveřejnění projektové
dokumentace byla adekvátně prodloužena lhůta pro podání nabídek a to tak, aby lhůta pro podání
nabídek odpovídala minimálně lhůtě stanovené v době zveřejnění výzvy o zahájení výběrového řízení
- tedy 12 kalendářních dní.
Odpověď č. 2
Zadavatel upravuje požadavek v bodě III.1.4.2 na body III.1.4.2 a III.1.4.3, viz příloha č.1 těchto
dodatečných informací.
Nový termín pro podání nabídek stanovuje zadavatel na 18. 6. 2021 ve 12.00 hodin. Vzhledem k brzké
lhůtě zahájení stavebních prací se jedná o maximální možný posun této lhůty.

Zadavatel dále upravil znění čl. 1.5.10 Smlouvy o dílo (Př. D k ZD), viz přílohy č. 2 a 3 těchto dodatečných
informací.

Přílohy:
1. ZD Oprava RWY 1230 - 02_2021_NOVÁ
2. Př. D - SOD_6_2017_revize
3. Př. D - SOD_6_2017_čistopis
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