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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

 

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatel: 
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., IČ: 622 43 136, 

se sídlem Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 

Ústí nad Labem (dále jen „Zadavatel“) 

Název veřejné zakázky: 
„DATOVÉ ROZVODY V BUDOVĚ ŘEDITELSTVÍ“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“) 

Druh Veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na služby 

Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva dle čl. 5.6.3 Směrnice ředitele SR-EK-01-05 

 

Ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“), tímto Zadavatel poskytuje k Veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací 

dokumentace: 

 

Dotaz č. 1 

„Je součástí zadání výkaz výměr potřebný k ocenění?“  

Odpověď Zadavatele 

Zadavatel v návaznosti na vznesený dotaz doplňuje zadávací dokumentaci Veřejné zakázky o výkaz 

výměr, který jsou dodavatelé povinni oceněný předložit ve své nabídce jako přílohu č. 2 závazného 

návrhu smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 1 zadávací dokumentace). 

Výkaz výměr Zadavatel poskytuje společně s tímto vysvětlení zadávací dokumentace. Zároveň 

Zadavatel poskytuje upravené znění závazného návrhu smlouvy na plnění Veřejné zakázky. 

Dodavatelé jsou povinni ocenit jednotkovými cenami všechny položky výkazu výměr, a to na místě 

k tomu výslovně Zadavatelem označeném. Dodavatelé nejsou oprávněni jinak měnit či doplňovat výkaz 

výměr.  

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ve svých nabídkách jsou povinni předložit toto nové znění 

závazného návrhu smlouvy včetně všech příloh, tedy i nové přílohy v podobě oceněného výkazu 

výměr. 

 

Dotaz č. 2 

„Je součástí zakázky projekt kde by byli zakresleny trasy kabeláže?“  
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Odpověď Zadavatele 

Ano, součástí plnění Veřejné zakázky je rovněž zakreslení skutečného stavu provedení, včetně 

veškerých revizí a měření.  

 

S ohledem na shora uvedenou změnu zadávací dokumentace Veřejné zakázky, tímto Zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 26. června 2019 do 10:00 hodin.  

 

 

V Litvínově dne 12. června 2019 

 

 
Podepsáno digitálně                                                                                          
 

  
Podepsáno digitálně                                                                                          
 

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.  Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. 
Ing. František Svoboda 
předseda představenstva 

 Ing. Jiří Hájek, MBA 
místopředseda představenstva 
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