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V YSV ĚTLENÍ A Z MĚNA Z ADÁVA CÍ DOKUMENTA CE Č .
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K VEŘEJNÉ ZA KÁ Z CE

MENDLOVO NÁMĚSTÍ -

ÚPRA VA V EŘEJNÉHO

PROSTRANSTV Í
____________________________________________________________________________
ZADAVATEL: Statutární město Brno
Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
IČO: 44992785
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení a
změnu zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu
na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel následující dotazy k uvedené veřejné zakázce:
Dotaz č. 1

Odpověď na dotaz č. 1
Zadavatel sděluje, že se jedná se o stavbu definovanou podklady uvedenými v čl. III. odst. 1 Přílohy č. 2
ZD – Smlouvy o dílo.

Dotaz č. 2
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Odpověď na dotaz č. 2
Zadavatel sděluje, že mění pododstavec 1.1. odst. 1 čl. IV. Přílohy č. 2 ZD – Smlouvy o dílo, a to tak, že
nově zní:
1.1.

Dílo bude zahájeno:

bez zbytečného odkladu ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

Zhotovitel předá dílo:

Projektová dokumentace – koncept DÚSP do 90 dnů ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy a dodání všech nezbytně nutných podkladů
(průzkumy, diagnostika, zaměření inženýrských sítí apod.)
Projektová dokumentace – DÚSP do 90 dnů ode dne odsouhlasení
konceptu DÚSP.
Projektová dokumentace – koncept PDPS, SP do 30 dnů po vydání
společného povolení.
Projektová dokumentace – PDPS, SP do 10 dnů ode dne odsouhlasení
konceptu PDPS, SP.

Dotaz č. 3

Odpověď na dotaz č. 3
Zadavatel sděluje, že se jedná o administrativní chybu a výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího
stavu je součástí zakázky „MENDLOVO NÁMĚSTÍ – úprava veřejného prostranství“, nikoli tedy veřejné
zakázky „MENDLOVO NÁMĚSTÍ – úprava veřejného prostranství – průzkumy“.

Zadavatel účastníkům poskytuje aktualizovanou níže uvedenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace. S
ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace, zadavatel současně
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tímto mění znění čl. VIII. Zadávací dokumentace následovně:
Lhůta

27.08.2020, do 07:30 hod.

Místo

Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno

Způsob

Korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny na podatelně.

Účastníci jsou povinni podat nabídku v uzavřené obálce označené:
1.
2.
3.
4.

Nápisem NEOTEVÍRAT.
Názvem „Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství“.
Názvem účastníka.
Adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
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Zadavatel doporučuje sešít jednotlivé listy nabídky tak, aby s nimi nebylo možné manipulovat, vyjma
návrhů smlouvy o dílo.
Digitálně podepsal Mgr. Veronika
Rušková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60733098,
o=Brněnské komunikace a.s.,
ou=1221, cn=Mgr. Veronika Rušková,
sn=Rušková, givenName=Veronika,
serialNumber=P661588
Datum: 2020.08.19 09:49:25 +02'00'

V Brně, dne 19.08.2020

Mgr. Veronika Rušková
vedoucí oddělení odtahů a vymáhání
pohledávek
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:
Příloha č. 2 ZD _Smlouva o dílo – po vysvětlení a změně ZD č. 2
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