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Profil zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 38 k veřejné zakázce „II/244 Měšice, rekonstrukce
mostu ev.č. 244-001“
Vážený dodavateli,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská
11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem
č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 38:

38.

S ohledem na skutečnosti, že na celém území České republiky byla Usnesením vlády
České republiky č. 194 ze dne 12.03.2020 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č.
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlášen pro území ČR z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00
hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů a vláda také od 13. března od 6:00 hodin
zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné,
tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.
V návaznosti na prohlášení Světové zdravotnické organizace ze dne 30.01.2020 o stavu
globální zdravotní nouze, na prohlášení pandemie onemocnění COVID-19 generálním
ředitelem Světové zdravotnické organizace ze dne 11.03.2020, aktuální epidemiologickou
situaci ve světě, v Evropské unii a v České republice, dochází k šíření onemocnění
COVID-19, které může způsobit vážné zdravotní a sociálně-ekonomické dopady na
zdravotní stav obyvatelstva České republiky a hospodářství v návaznosti na ustanovení
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů.
Na základě výše uvedeného a z důvodu omezených technických kapacit zájemce v
souvislosti s přípravou nabídky, si Vás dovolujeme požádat o posun lhůty pro podaní
nabídek předmětné veřejné soutěže.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 38:
V souvislosti s epidemií koronaviru zadavatel nebude prodlužovat termín pro podání
nabídek ani nebude měnit znění smlouvy. Termín pro podání nabídek do 9.4.2020 do

09:00 je v současné době dostačující.
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