ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD II
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Město Petřvald
náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald 735 41
IČ :00297593
Ing. Jiří Lukša, starosta města
Zástupce zadavatele: D.P.R. Management s.r.o.
Renáta Klodová
Tel. 774 484 201, e-mail: klodova@dprm.cz

Vysvětlení č. 5 k zadávací dokumentaci
Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující
se k výše uvedené veřejné zakázce. Vysvětlení je zveřejněno na profilu zadavatele:
https://zakazky.petrvald-mesto.cz/

Přesný dotaz uchazeče:
Ve Vysvětlení č. 4 k zadávací dokumentaci v odpovědi na dotaz je sice správně uvedeno, že množství
přesunů hmot v % se doplňují až po doplnění cen k jednotlivým položkám, ale ve skutečnosti jsou buňky
ve sloupci množství u pol. č. 409, 419, 424 a dalších zamčené a nelze tam součtovou hodnotu za příslušný
oddíl vepsat a tím pádem se tyto položky nedají ocenit.
Dotaz: Žádáme o předložení odemčeného souboru nebo alespoň zpřístupnění předmětných buněk, u kterých
se množství doplňuje v %, aby se do nich dalo vepsat příslušné množství a tím stanovit cena položky.

Přesný dotaz uchazeče:
Děkujeme za reakci na náš dotaz, nicméně Vaše odpověď neřeší situaci, že položky, jež jsou uvedeny v %,
mají buňky pro doplnění množství zamčeny a nelze je tudíž doplnit ani po ocenění jednotlivých oddílů PSV.
Nelze tudíž stanovit správně cenu ani předložit nabídku ve Vámi zaslaném výkazu výměr. Znovu tedy žádáme
o odemčení příslušných buněk, abychom mohli doplnit příslušná množství v %, případně o sdělení, zda je
možno dodat oceněný výkaz výměr ve vlastním rozpočtovém formátu

Odpověď zadavatele:

Přílohou tohoto vysvětlení č.5 je příloha opravený výkaz výměr. Zpracovatel výkazu
výměr stanovil přesuny v tunách. Výkaz výměr nelze předložit v jiném rozpočtovém
formátu.

Termín Lhůty pro podání nabídky končí dne 29.11.2021 v 10:00 hod.
Za zadavatele

Renáta Klodová
D.P.R. Management s.r.o.

podepsal
Renáta Digitálně
Renáta Klodová
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