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Zadavatel sděluje, v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace k podmínkám zadávacího řízení 
vztahujícím se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona, zveřejněné na profilu zadavatele. 
 
Upřesnění zadávacích podmínek č. 1 
 

1) Zadavatel se omlouvá za administrativní pochybení, kdy nedopatřením byla na profilu zadavatele 
zveřejněna neaktuální verze výkazů výměr. Zadavatel toto pochybení napravil a na profilu zadavatel je 
v současné době jako příloha těchto dodatečných informací zveřejněna finální verze výkazů výměr 
(příloha č. 7 zadávací dokumentace). 

Při zpracování nabídky jsou uchazeči povinni vycházet z této verze přílohy č. 7. 

 

2) S ohledem na učiněné změny v zadávacích podmínkách zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 
a termín otevírání obálek takto: 

Nabídky je možno podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek, a to v pracovní dny od 8:00 do 14:00 
hodin. V poslední den lhůty do 18:00 hodin. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.11.2012  v 18:00 hodin. 

Místo pro podání nabídek zůstává nezměněné. 

Otevírání obálek: 

Dodatečné informace dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec“ 

 

Zadavatel 

Obchodní firma / název: Obec Ohrobec 

Sídlo / místo podnikání: V Dolích 5, 252 45 Ohrobec 

IČ: 002 41 491 

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za zadavatele: 

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, starosta 

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Lenka Těšínská 

Telefon: +420 233 101 100 

E-mail: l.tesinska@dasonele.cz 
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Otevírání obálek se uskuteční 18.11.2013 v 18:01 hodin v zasedací místnosti na adrese zadavatele: V Dolích 
5, 252 45 Ohrobec, Obecní úřad Ohrobec. 

 

Odpovědi na dotazy 
 

Dotaz č. 1 ze dne 17.10.2013 

Chtěli bychom poprosit zadavatele, zda může v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce místních 
komunikací v obci Ohrobec“ uchazečům poskytnout výkazy výměr, do kterých se nechá vpisovat 
(předložené jsou jen pro čtení).  

 
Odpověď na dotaz č. 1  

Editovatelné výkazy výměr tvoří přílohu těchto dodatečných informací a jsou zpřístupněny ke stažení  
na profilu zadavatele. 
 

 
Dotaz č. 2 ze dne 18.10.2013 

a) Při zpracování cenové nabídky na uvedenou akci jsem u částí rozpočtu “102-Rekonstrukce ulice  
V Dolích uznatelná” a “102-Rekontrukce ulice V Dolích neuznatelná”, nenalezl zadání množství 
jednotek ve výkazech výměr.  

 
b) Dále mě zarazily v částech rozpočtů uváděné HZS na “Prováděcí projektovou dokumentaci” a “Účast 

projektanta na stavbě-autorský dozor”.  
 

Dotaz zní, zda prováděcí dokumentace nebude poskytnuta zadavatelem a dodavatel stavebních prací  
si ji bude znovu pořizovat na své náklady? 

 
Odpověď na dotaz č. 2  

Add a) viz Upřesnění zadávacích podmínek č. 1, bod 1) výše. 
 
Add b) prováděcí dokumentace bude poskytnuta vítěznému uchazeči zadavatelem a tato položka není 
předmětem plnění veřejné zakázky. Tato položka byla z výkazu výměr odstraněna. Autorský dozor  
je součástí předmětu plnění veřejné zakázky a je součástí nabídkové ceny. Jedná se o standardní službu 
spojenou s předmětem plnění veřejné zakázky. 
 
V Ohrobci dne 21. 10. 2013 
 

                                           .............................................................. 
                                             PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA 

                                           Starosta 
Příloha: Příloha č. 7 ZD – Výkaz výměr oprava 

 

 

21.10.2013

X Pavelková Petra

Podepsal(a): Petra Pavelková  


