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Poskytnutí dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám na základě vysvětlení
Zadavatele
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 ze dne 29. 1. 2021
Zadavatel, Plzeňská teplárenská, a.s., IČ 497 90 480, se sídlem Doubravecká 2760/1,
301 00 Plzeň – Východní předměstí, zapsaná v oddílu B, vložce 392 obchodního rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, v souladu s ustanovením článku 4. Zadávací dokumentace
– Poskytování vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečné informace) Vám tímto poskytuje
dodatečné informace k Zadávací dokumentaci na zakázku „Výměníkové stanice –
rekonstrukce ohřevu VI.“ zveřejněné dne 16. 12. 2020 pod evidenčním číslem zakázky
VZ0105925 na profilu zadavatele (https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas).
Dodatečné informace poskytnuté k dotazům účastníků
Dotaz č. 7
Ve výkazu Výměr pro část „VS 19D Pod Chlumem 6“ je u položky č.17 Kompaktní
předávací stanice dle specifikace, uvedené množství 768 ks. Domníváme se, že by u této
položky mělo být uvedené množství 1 ks.
Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr a přiměřené prodloužení lhůty
pro podání nabídek.
Odpověď Zadavatele na dotaz č. 7
Zadavatel dle článku 6.5 zadávací dokumentace požadoval vyplnění listů v příloze č. 14
Zadávací dokumentace – Členění nabídkové ceny, přičemž v tomto článku je uvedeno:
Část 4 Nabídky - Cenová část nabídky
V části nabídky „Cenová část nabídky“ účastník předloží následující doklady zpracované
účastníkem podle formuláře uvedeného v Příloze č. 14 této zadávací dokumentace, které musí
být datovány a podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (není-li tato
osoba totožná s osobami uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, je nutné doložit

oprávnění, že tato osoba může jednat jménem či za účastníka):
•

účastníkem vyplněný list s názvem Členění nabídkové ceny;

•

účastníkem vyplněný list s názvem VS 1B Heyrovského ul. - tento list obsahuje položkový
rozpočet k zakázce VS 1B Heyrovského ul., Plzeň - Rekonstrukce ohřevu ÚT, zpracovaný na
základě projektové dokumentace;

•

účastníkem vyplněný list s názvem VS 4S Macháčkova 42 - tento list obsahuje položkový
rozpočet k zakázce VS-4S Macháčkova 42, Plzeň – rekonstrukce ohřevu ÚT, zpracovaný na
základě projektové dokumentace;

•

účastníkem vyplněný list s názvem VS 19D Pod Chlumem 6 - tento list obsahuje položkový
rozpočet k zakázce VS-19D Pod Chlumem 6, Plzeň - Rekonstrukce ohřevu ÚT, zpracovaný na
základě projektové dokumentace;

•

účastníkem vyplněný list s názvem VS SL Šeříková 9 - tento list obsahuje položkový rozpočet
k zakázce VS-SL Šeříková 9, Plzeň – Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení ÚT, zpracovaný
na základě projektové dokumentace a;

•

účastníkem vyplněný list s názvem VS 27L Toužimská 23 - tento list obsahuje položkový
rozpočet k zakázce VS 27L Toužimská 23 – rekonstrukce ohřevu ÚT, zpracovaný na základě
projektové dokumentace.

Zadavatel administrativním pochybením a písařskou chybou v listu s názvem
„VS 19D Pod Chlumem“, u položky č. 17 s názvem „kompaktní předávací stanice
dle specifikace“, požadoval doplnění nabídkové ceny v Kč bez DPH za množství celkem
768 ks.
Zadavatel v souladu s ustanovením článku 4. Zadávací dokumentace – Poskytování
vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, když uvádí, že správné množství položky č. 17 s názvem „kompaktní
předávací stanice dle specifikace“ je 1 ks.
Aktuální a správné znění Přílohy č. 14 Zadávací dokumentace – Členění nabídkové
ceny Zadavatel přikládá jako přílohu těchto Dodatečných informací č. 1 a tato je rovněž
k dispozici na profilu zadavatele a na webových stránkách Zadavatele.
Zadavatel dále sděluje, že se rozhodl, s ohledem na doplnění Zadávací
dokumentace a na základě žádosti ze strany účastníka, prodloužit lhůtu pro podání
nabídek, a to do 8. 2. 2021 v 11:00 hodin.
S pozdravem

Ing. Jitka Navrátilová
na základě pověření ze dne 16. 12. 2020
Přílohy:
1. Členění nabídkové ceny rev. 1 (Příloha 14 Zadávací dokumentace)

