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V Praze dne 26.2.2021

Dodatečné informace č. 1
Veřejný zadavatel:
Česká republika - Státní veterinární správa
Se sídlem:
Slezská 7/100, 100 00 Praha 2
IČ:
00018562
DIČ:
není plátcem daně
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
4221011/0710
Datová schránka:
d2vairv
Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce dvou plynových kotelen KVS Brno“
Ev. číslo zakázky ve VVZ:
Z2021- 006531
Datum zahájení ZŘ:
22.2.2021
Systémové č. VZ v EZAK:
P21V00000001
Státní veterinární správa jako zadavatel nadlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) „Rekonstrukce dvou
plynových kotelen KVS Brno“ obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (profilu zadavatele
Státní veterinární správy - dále jen „profil zadavatele“) žádost o poskytnutí zadávací dokumentace
v dalším formátu souborů.
Na základě výše uvedené skutečnosti a v souladu s bodem 15 výzvy k podání nabídek uveřejněné dne
22.2.2021 poskytuje zadavatel vysvětlení ohledně zadávací dokumentace v níže uvedeném znění, a to
stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tedy na profilu zadavatele
(https://zakazky.svscr.cz).

Dotaz č. 1:
Dotaz zní:
„Dobrý den,
prosíme o poskytnutí výkazů výměr v editovatelné podobě.
Zveřejněné podklady je neobsahují.
Děkuji.“

Bankovní spojení: ČNB 4221011/0710
IČ: 00018562

Odpověď:
Projektovou dokumentaci (PD) k předmětné zakázce zadavatel od zpracovatele obdržel v daném
formátu (na nosiči CD).
Ve všech čtyřech částech - „Hlavní kotelna“ (technologie a MaR), „Zázemí“ (technologie a MaR) – byly
ponechány výkazy výměr (v některém případě s názvem „specifikace“) v tomto „částečně
editovatelném“ původním formátu - s možností kopírování uvedeného textu.
Vzhledem k tomu, že zadavatel nemá k dispozici požadovaný formát dokumentů PD, je uchazečům o
veřejnou zakázku v případě zájmu, pouze možno doporučit obrátit se přímo zpracovatele PD – a to
prostřednictvím kontaktních údajů, uvedených v dokumentech PD.
(V souladu se čl. č. 6. zadávací dokumentace je možno poskytnout uchazeči PD v místě plnění - po
domluvě - /minimálně jeden den předem/ také prostřednictvím CD nosiče - zde se však opět jedná o
stejný formát dokumentů, jako zveřejněný na profilu zadavatele E-ZAK).
Dotazy a žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nám laskavě zasílejte prostřednictvím
(elektronického nástroje) Profilu zadavatele E-ZAK.

Ing. Pavel Jahoda
ředitel odboru ekonomického
podepsáno elektronicky
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