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VYsVĚTLEruí złoÁvłcĺ DoKUMENTAGE c. 1

Název zakázky.

Číslo zakázky:

Forma zadání:

í. ldentifikaění údaje zadavatele

Název zadavatele:

Adresa sídla:

lČo:

Datová schránka:

osoba oprávněná jednat:

Kontaktní osoba

Kroměříżská nemocnice a.s.

HavlíČkova 660/69' KroměříŽ, 767 01

27660532

2k3eut8

lng. Pavel Liškář' MBA, místopředseda představenstva

Marie ondruchová, administrátor veřejných zakázek,
marie. ond ruchova@nem-km.cz,
+420730 589 345, +420 573322280

Rekonstrukce ambulancÍ oRL v budově L

vzt2019t3to2tP

veřejná zakázka malého rozsahu; dle $ 27 a s 31 zákona č. 134/2016 Sb',
o zadävání veřejných zakázek (dále téŽ ,,zákon") se nejedná o zadávací ŕízení
podle tohoto zákona

Zadavatel Vám zasílá následující vysvětlení zadávací dokumentace k výŠe uvedené veřejné zakázce

Dotaz č. 1

Po prověření zadávaci dokumentace na výŠe uvedenou zakázku jsme zjistili, że ve výkazu výměr ani
ve specifikaci není uveden popis svítidel označených jako ,,D".

Pokud máme jako uchazeč určit typ svítidla sami, potřebovali bychom znát výšku stropu na WC
(místnost 0í9) a sprŠe (místnost 020), rovněŽ żádáme o upřesnění, zda mĄí být svítidla zapuŠtěna
v podhledu nebo pouze přisazená na strop.

Żadame tímto zadavatele o vyjádření k této nejasnosti.

odpověd'na dotaz č. 1

Došlo k chybnému označenív popisu standardů. opravený popis standardů - viz. příloha č.1

Dotazě,.2

Nesrovnalost v rozpočtu D.1.01.4D Slaboproudé elektroinstalace, kde je na záloŽce intercom uveden
název ,,úrazová nemocnice Brno".

odpověd' na dotaz č,.2

Jde o chybný nadpis listu v soupisu prací. opravený soupis prací - viz. příloha č''2'

lnformace k prodlouŽení lht}ty pro podání nabídek

Zadavatel posoudil dopad shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl, Že lhůta pro
podání nabídek zůstává nezměněna.

Lhůta pro podání nabídek: 24.5.2019, í2:00 hod.

Stránka 1 z 2



Kroměřížská nemocnice a's'
Zad áván í veřej ných zakázek

Příloha č. 8
vs M 001/18

Toto vysvětlenízadávacídokumentace č. 1 bude rovněŽ uveřejněno na adrese nemocnice

www.nem-km.cz.

KroměříŽ 10. 05' 2019

PhDr' Julie Zaydlarová

//g
lng. Petr MBA

místopředseda stavenstva

EE
Kromčřfisłĺ ngnocnĺcc a. r.
Havlíčkova 660/69,767 01 KroměříŽ
lČ zldaosEz, olČ czzlsdosEz
Tel.: 573 322 1ĺ ĺ, nłlrłl.nem_km.cz
Datová schránka: 2k3eut8I
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