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“
Dodatečné informace č. 5

Zadavatel obdržel dne 17. července 2013 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:
Dotaz: Rádi bychom požádali o doplnění kvality (standardů) kompletačních prvků ZTI (WC,
umyvadla, baterie, zástěny, výlevky…), vypínačů a zásuvek, v projektu tato není určena.
Odpověď:
K zásuvkám a vypínačům: celoplastový bílý polozapuštěný rámeček, kryt do krabice KU 68, povrch plastu
glegovaný, hladký, oblé hrany a rohy.
K ZTI:
- Pol. 167: klozet keramický kombinační hluboké splachování odpad svislý bílý: Glazovaná keramika s
lesklým povrchem
- Pol. 170: klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap, bílý: Glazovaná keramika s
lesklým povrchem
- Pol. 173: umyvadlo keramické závěsné OLYMP 60 x 45 cm bílé: Glazovaná keramika s lesklým
povrchem
- Pol. 174: kryt na sifon bílý
- Pol. 175: umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní bílé: Glazovaná keramika s lesklým
povrchem
- Pol. 176, 177: Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm: Sprchové dveře posuvné třídílné,
bílý rám, výplň z umělé hmoty, výrobek tvoří jeden pevný díl a dva posuvné díly.
- Pol. 179: Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

-

Glazovaná keramika s lesklým povrchem
Pol. 183: Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm:
Chromovaná
Pol. 184: Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm:
Chromovaná
Pol. 185: Baterie umyvadlové stojánkové pákové s uzávěrem výpustí 5/4: Chromovaná
Pol. 187: baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská): Chromovaná
Pol. 188: Baterie sprchové nástěnné pákové: Chromovaná

Údaje o konkrétním výrobku, resp. jeho výrobci není možné v souladu s pravidly stanovenými zákonem o
veřejných zakázkách (§ 44 a násl.) poskytnout.
Zadavatel obdržel dne 17. července 2013 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:
Dotaz: žádáme Vás tímto o následující doplnění zadávací dokumentace: V zadávací
dokumentaci v bodě I.4 je uvedeno:
- územní rozhodnutí č.j. 2815/2008 ze dne 8.7.2008, s nabytím právní moci dne
16.8.2008
- stavební povolení vodních děl č.j. 699/2009/936/2008 ze dne 7.1.2009 s nabytím
právní moci 29.1.2009
- stavební povolení pozemních staveb č.j. 661/2009 ze dne 21.4.2009 s nabytím právní
moci dne 16.5.2009
Všechny uvedené dokumenty jsou součástí zadávací dokumentace a tvoří její přílohy. Tyto
uvedené dokumenty jsem nikde nenašla.
Odpověď: požadavky uvedených rozhodnutí jsou zapracovány do projektové dokumentace, které je
připojena k zadávací dokumentaci. Pro vypracování nabídky nejsou uvedená rozhodnutí relevantní, přesto
zadavatel text těchto dokumentů poskytuje na připojené CD a na profilu zadavatele.
Zadavatel obdržel dne 19. července 2013 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:
Dotaz: Ve výkazu výměr SO 01 položky č. 122 ocelové zárubně 23 ks a pol. č. 123 23ks
vypadají, že jsou dle výkazu výměr duplicitní a to samé u položek č. 125 a 126 4ks. Trvá
zadavatel na tloušťce ocelových zárubní 250 mm? Prosíme o vyjasnění tohoto problému.
Odpověď: Položka 123 je skutečně zkopírována navíc. Stejně tak položka 125. Trváme na zárubních 250mm
dvourámových.
Odpověď: Zadavatel obdržel dne 19. července 2013 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:

Dotaz: Žádáme o bližší specifikaci světelného loga
Odpověď: Světelné logo je popsáno v technické zprávě stavební části - PSV odst. 4)
Dotaz: Kolik tun výztuže je u položky č.63 Výztuž ztužujících pásů a věnců, jelikož ve slepém
rozpočtu tato hodnota chybí a z PD to není zcela zřejmé?
Odpověď: Tato položka č. 63 je a zůstane prázdná. Výztuž věnců je započítána v položce k výztuži stropních
konstrukcí.
Další dodatečné informace již nebude zadavatel poskytovat, neboť již uplynula lhůta pro
podávání žádostí o dodatečné informace.
Zadavatel na základě „Metodického listu 81 Úprava lhůt splatnosti ŽoP-M“ vydaného dne
15.7.2013 Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko mění ustanovení
obchodních podmínek pro část A takto:
Článek V Platební podmínky bod 4.1 nově zní: „Objednatel je povinen uhradit fakturu
Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta
platí i pro úhradu zádržného.“
Zadavatel na základě „Metodického listu 81 Úprava lhůt splatnosti ŽoP-M“ mění ustanovení
obchodních podmínek pro část B takto:
Článek V Platební podmínky bod 3.1 nově zní: „Objednatel je povinen uhradit fakturu
Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta
platí i pro úhradu zádržného.“
Text upravených obchodních podmínek je připojen na CD a současně je uveřejněn na profilu zadavatele.
V Brně 22. července 2013
Za Coworking Centrum s.r.o.

Mgr. Jan Valoušek, jednatel

