
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

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

 

„Stavební úpravy technologie SCZT – Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“  

 

Zadavatel 23.01.2018 rozhodl o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Stavební úpravy technologie SCZT – Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“ 
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 07.03.2018, 10:00 h 

Předpokládaná cena:   13.226.000,00 Kč bez DPH, 16.003.460,00 vč. DPH 

Termín realizace:   zahájení plnění do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, 
ukončení plnění do 5 měsíců od zahájení plnění,  
(předpoklad 04–08/2018). 

 

 

V Klatovech 28.02.2018 



  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/746/18/Hi      
 
Vyřizuje:  Bc. Pavla Hilscher         
Tel.:  376 347 313 
E-mail:  philscher@mukt.cz 
 
Datum:  28.02.2018 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení  

„Stavební úpravy technologie SCZT – Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“ 
 

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 ZZVZ.  
 
Znění dotazu č. 1 z 27.02.2018: 
Dle vyjádření našeho dodavatele potrubí odbočka paralelní, kovaná 4.tř. - DN100/32 - T-kus 
114,3-42,4 neexistuje. Prosím o upřesnění. Jedná se o položky v rozpočtu C-Horkovod, úsek 
D 5, č. 10, 11 a 12. 

Odpověď k dotazu č. 1: 
Po prověření se jedná skutečně o nesprávnou položku v otázce dostupného rozměru odbočky.  
Zadavatel v souladu s použitím normy ČSN EN 10 253-2, zabývající se rozměry standardních 
fitinek (redukce oblouky a odbočky) podává toto upřesnění: 
V daném případě se jedná o odbočky ve čtvrté řadě: 
100/32             nutno nahradit rozměrem 100/40 s následnou redukcí 
  (114,3x6,3/48,3x4,0 mm + redukce 48,3x4,0/42,4x4,0 mm) 
100/50            114,3x6,3/60,3x4,0 mm 

 80/50              88,9x6,3/60,3x4,0 mm 

 
 
Závěr: 
Tímto vysvětlením nedochází ke změně projektové dokumentace ani soupisu prací s výkazem 
výměr. Termín pro podání nabídek zůstává nezměněn a platí tedy původní lhůta pro podání 
nabídek, tj. 07.03.2017, 10:00 h. 
 
S pozdravem 
 
Bc. Pavla Hilscher, v.r. 
referentka odboru rozvoje města 
a osoba pověřená zadavatelem 

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