Zadavatel veřejné zakázky:
Název zadavatele:

Město Petřvald

Sídlo zadavatele:

Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

IČ zadavatele:

00297593

DIČ zadavatele:

CZ00297593

Pověřená osoba:
Název:

Coworking Centrum s.r.o.

Sídlo:

Lidická 718/77, Brno 602 00

IČ:

29287782

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázky na stavební práce (§ 9 zákona)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení (§ 27 zákona)

Název veřejné zakázky:

„Stavba Radnice Petřvald“

Digitálně podepsal
Jméno: Jan Valoušek
Vydavatel: PostSignum
Qualified CA
2, Česká pošta,
s.p. [IČ 47114983]
Sériové číslo: 1549609,
hexadecimálně: 17 A5 29

Dodatečné informace č. 3
Zadavatel obdržel dne 14. ledna 2014 žádost o dodatečné informace. V souladu s ustanovením § 49 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel tímto prostřednictvím osoby pověřené
výkonem zadavatelských činností poskytuje níže uvedené dodatečné informace, které odesílá uchazečům a
současně je vyvěšuje na profilu zadavatele:

Žádáme, Vás, o zodpovězení následujících dotazů:
1) V DI č.I je odpověď na dotaz č.1 cituji: „Odpověď: opravený soubor je uveřejněn na profilu zadavatele.“
Na profilu jsme nenašli žádný nový soubor. Kde je tento opravený soubor viz příloha?
Odpověď: soubor byl na stránky umístěn.

2) Na stránkách není opraven termín pro podání nabídek. Viz příloha
Odpověď: oprava již byla provedena.

3) V SO 01 Rozpocet slepy jsou položky č.
-

137 - 80010 - Přípojka vody, kanalizace - samostatný rozpočet
Neodpovídá ničemu z rozpočtu ZTI, co by to mělo být?

kpl.

1,00

Odpověď: V rozpočtu (souboru) SO 01 – ZTI – soupis prací je uvedena rekapitulace: HSV – práce a
dodávky HSV. Všechny oddíly zařazené pod tímto řádkem se týkají přípojky vody a kanalizace.

- 205 - 72110 - Vnitřní
kanalizace

soub

1,00

- 206 - 72210 - Vnitřní
vodovod

soub

1,00

Jedná se o oddíly z rekapitulace v rozpočtu SO 01-ZTI_SOUPIS PRACÍ?
Odpověď: Jedná se o oddíly 721, 722 v rekapitulaci SO 01 – ZTI soupis prací.

- 207 - 72510 - ZTI - samostatný
rozpočet

soub

1,00

Jedná se o kompletní rozpočet SO 01-ZTI_SOUPIS PRACÍ? Pak by v cenové hodnotě byly
zahrnuty rovněž položky asi 205,206,208,209,210,211.
Odpověď: Jedná se o oddíl 725 v rekapitulaci SO 01 – ZTI soupis prací.

- 208 - 72511 - ZTI - požární ochrana - samostatný
rozpočet
soub
1,00
Jedná se o oddíl z rekapitulace v rozpočtu SO 01-ZTI_SOUPIS PRACÍ a nikoliv o
samostatný rozpočet?
Odpověď: Jedná se o oddíl 727 v rekapitulaci SO 01 – ZTI soupis prací. K tomuto oddílu je
v souboru celkem 6 položek.

-

209 - 72512 - ZTI - předstěnové instalace - sam. Rozp.

soub

1,00

-

210 - 72513 - ZTI - strojní vybavení - sma. Rozp

soub

1,00

-

211 - 72514 - ZTI - izolace tepelné - sam. Rozp.

soub

1,00

- Jedná se o oddíly z rekapitulace v rozpočtu SO 01-ZTI_SOUPIS PRACÍ a nikoliv o
samostatné rozpočty?
Odpověď: Jedná se o oddíly 726, 724, 713 v rekapitulaci SO 01 – ZTI soupis prací. Tyto oddíly mají
pod sebou dané položky.

-

212 - 725291511U00 - Dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

soub

-

Není obsahem rozpočtu SO 01-ZTI_SOUPIS PRACÍ. Má se doplnit vzorec či nikoliv?

Odpověď: Má se doplnit cena za dodávku a montáž dávkovače tekutého mýdla s objemem
350ml. Vzorec není třeb do tabulky doplňovat.

V Brně 17. ledna 2014
Za Coworking Centrum s.r.o.

Mgr. Jan Valoušek, jednatel

10,00

