Jinačovice 24. 5. 2018
Č. j.: 548/2018/Jin.

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek
pro veřejnou zakázku
Přístavba mateřské školy k budově OÚ v Jinačovicích
Předmět veřejné zakázky je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu

Dodatečné informace č.1 k zadávacím podmínkám
Zadavatel
Název:
Oprávněný zástupce zadavatele:
IČ/DIČ:
Sídlo:
Webový portál-úřední deska:
Profil zadavatele:
obec-jinacovice.html
Tel.:

Obec Jinačovice
Jan Kazda, starosta
00281883/ CZ00281883
Jinačovice 83, 664 34 Kuřim
http://www.jinacovice.eu/cs/urad/uredni-deska.html
https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/verejne-zakazky-

Email:
(dále jen jako zadavatel)

obec@obecjinacovice.cz

724 183 480

Pověřený zástupce zadavatele obdržel dne 23.05.2018 žádost o vysvětlení zadávacích
podmínek, na jejímž podkladu zveřejňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Otázka 1) V zadávací PD jsme nenašli výpisy prvků. Prosíme o poskytnutí.
Odpověď: Zadávací dokumentace byla o výpisy prvků doplněna na profil zadavatele dne
24. 5. 2018.
Otázka 2) Některé projekty řemesel nejsou kompletní. Prosíme o poskytnutí kompletní PD
k elektroinstalacím a specifikace k zařizovacím předmětům (pokud existuje).
Odpověď: Zadávací dokumentace byla na profilu zadavatele doplněna o projekty řemesel
a specifikace zařizovacích předmětů dne 24. 5. 2018.

Otázka 3) Úprava stávající studny: Ve výkaze výměr je uvedeno vyčištění, v souhrnné zprávě
je uvedena sanace. Prosíme o upřesnění rozsahu a objemu prací.
Odpověď: Ve vztahu ke studně bude provedeno pouze vyčištění, v souladu se zadáním
výkazu výměr.
Otázka 4) Ve výkaze výměr v části ZTI je položka č. 125 – Mlhoviště. Dle souhrnné zprávy
je součástí objektu SO 04, který není předmětem tohoto výběrové řízení. Prosíme o upřesnění
této položky.
Odpověď: Mlhoviště, jako součást SO 4, není předmětem stavby (výběrového řízení).
Otázka 5): V bodě 13.1 ZD je chybně uveden název zakázky.
Odpověď: Příslušná část bodu 13.1. ZD správně zní takto:
„13.1 Způsob a místo podání nabídek
Nabídka se podává v listinné podobě. Obálka s nabídkou bude zalepena a označena:
„Neotevírat – veřejná zakázka: Přístavba mateřské školy k budově OÚ v Jinačovicích“
a bude nadepsána identifikačními údaji odesílatele (dodavatele)…“
Ve zbytku se čl. 13.1 nemění (provedena pouze oprava názvu veřejné zakázky).
Lhůta pro podání nabídek stanovená na 14. 6. 2018 v 08.20 hod se nemění, neboť
doplnění projektové dokumentace a zveřejnění dodatečných informací bylo provedeno
13 pracovních dní před posledním dnem lhůty pro podání nabídek a zákonná lhůta dle
ust. § 54 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. je zachována.
V Jinačovicích dne 24. května 2018
otisk úředního razítka

………………………
Jan Kazda, v. r.
starosta obce

