
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení 

 

„Klatovy, Lipová ulice – výměna vodovodu a opravy na kanalizaci“ 

 

Zadavatel 20.02.2018 rozhodl o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Klatovy, Lipová ulice – výměna vodovodu a opravy na kanalizaci“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

 

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele. 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976 

 

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovnice 
Městského úřadu v Klatovech: 

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města 
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz 

Bc. Pavla Hilscher, pracovnice odboru rozvoje města 
tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz 

 

Lhůta pro podání nabídek:  do 12.03.2018, 10:45 h do 13.03.2018, 10:45 h 

Předpokládaná cena:   2.531.000,00 Kč bez DPH, 3.062.510,00 vč. DPH 

Termín realizace:   03.04.–13.05.2018 
 

 

V Klatovech 06.03.2018 



  Odbor rozvoje města 

Město Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5 

 
 
Č.j.:  ORM/834/18/Hi      
 
Vyřizuje:  Bc. Pavla Hilscher         
Tel.:  376 347 313 
E-mail:  philscher@mukt.cz 
 
Datum:  06.03.2018 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení  

„Klatovy, Lipová ulice – výměna vodovodu a opravy na kanalizaci“ 

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ: 

V příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek – Zadávací dokumentaci se v bodě 4. Vypouští 
poslední věta, která zní: „Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve 
výši: 3.085.000,00 Kč bez DPH.“ 
Pro zpracování nabídky se řiďte bodem 2.4 Výzvy k podání nabídek, kde je uvedeno  
a který zní: 

  „2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2.531.000,00 Kč bez DPH. 

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu na základě projektové dokumentace a 
soupisu prací s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota VZ zahrnuje veškeré činnosti 
předmětu plnění dle čl. 2.2. 

Upozornění zadavatele: předpokládaná hodnota předmětu plnění je maximální 
cenou. Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka bude obsahovat vyšší nabídkovou 
cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen.“ 

Závěr: 
Dle povahy provedené úpravy zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel podle § 99 odst. 
2 ZZVZ   

lhůtu pro podání nabídek, a to do 13.03.2018, 10:45 h. 

Otevírání obálek s nabídkami (veřejné) se uskuteční 13.03.2018 v 11:00 h v zasedací 
místnosti č. dv. 9 v budově radnice čp. 62, 1. patro. 

 
Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Daniela Pleskotová, v.r. 
vedoucí odboru rozvoje města 
a osoba pověřená zadavatelem 

Všem účastníkům zadávacího řízení, 
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou 
zadávací dokumentaci 
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