Obec Rozdrojovice
pošta Kuřim, okres Brno – venkov
Na Dědině 7 664 34 Rozdrojovice

tel. 546220997.fax. 546212444
e-mail: urad@rozdrojovice.cz

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám,
oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel:

Obec Rozdrojovice

Se sídlem:

Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice

IČO:

00282499

Název veřejné zakázky:

Úprava sportovního areálu

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace. Na tyto žádosti (a v nich obsažené dotazy) poskytuje zadavatel následující
odpovědi formou dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám.
Dotaz č. 1:
SO02 - Zázemí areálu
díl 769 - Otvorové prvky z plastu: chybí výkaz materiálu, specifikace povrchové úpravy (na
kterou se odkazuje slepý rozp.)
díl 766 - konstrukce truhlářské: parapetní desky v jakém barevném provedení?, dřevěné dveře
- chybí výkaz materiálu, specifikace povrchové úpravy (na kterou se odkazuje slepý rozp.)
díl 771 - podlahy z dlaždic: chybí specifikace dlaždic, typ, protiskluz, barva, rozměr
díl 781 obklady keramické: chybí specifikace dlaždic
SO 06 - Veřejné osvětlení
chybí technické listy svítidel a stožárů a světelnětechnický výpočet ke světlům.

Odpověď zadavatele:
SO 02 - Bližší specifikace dílů 769, 766, 771 a 781 je ve formě doplnění projektové
dokumentace zveřejněna jako příloha toto vysvětlení.
SO 06 – technické listy svítidel a stožárů a světelnětechnický výpočet ke světlům je ve formě
doplnění projektové dokumentace zveřejněna jako příloha toto vysvětlení.

Obec Rozdrojovice
pošta Kuřim, okres Brno – venkov
Na Dědině 7 664 34 Rozdrojovice

Zveřejnění doplněné dokumentace,
prostřednictvím profilu zadavatele.

včetně

tel. 546220997.fax. 546212444
e-mail: urad@rozdrojovice.cz

tohoto

oznámení

je

provedeno

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, spočívající v doplnění projektové
dokumentace k veřejné zakázce rozhodl zadavatel o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání
nabídek, a to následujícím způsobem.
Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do dne 9. 12. 2019 v 16:00 hodin.
Otevírání obálek se uskuteční dne 9. 12. 2019 v 16:05 hodin
Místo a způsob podání nabídek (otevírání obálek) zůstává nezměněno.

V Rozdrojovicích dne 21. 11.2019
Za Obec Rozdrojovice:
Ing. Daniel Stráský, starosta
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