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. 2 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 dne 8. 10. 2018 a 9. 10. 2018 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 V rozpočtech jsme nenašli položky vedlejších a ostatních nákladů stavby: zařízení
staveniště, revize, zkoušky, geodetické zaměření atd.
Prosíme o doplnění do rozpočtů.
Odpověď: Náklady na vedlejší a ostatní činnosti je nutno započítat do ostatních
specifikovaných položek. Rozpočet nebude doplněn. Celková nabídková cena musí
obsahovat veškeré náklady na zhotovení funkčního díla.
Dotaz č. 2 Zjistili jsme rozpor mezi projektem a rozpočty a to u zárubní vnitřních dveří. Ve
výpisu truhlářských konstrukcí jsou uvedeny obložkové zárubně, v rozpočtu SO02 Stavební
jsou ocelové zárubně a jejich nátěr. Prosíme o upřesnění co platí.
Odpověď: Zadavatel požaduje ocelové zárubně, případně preferuje ekonomickou výhodnost
řešení.
Dotaz č. 3 Prosíme o upřesnění položky Závora z rozpočtu SO05 Vjezd. Je u ní odkaz na
projekt, ale tam jsme žádný výkres s popisem nenalezli. Jedná se o materiál, ovládání,
povrchovou úpravu, navazující konstrukce (základ atd.).
Odpověď: Závora by měla být jednoduchá bez ovládání, ručně ovládaná (obdoba lesní závory
o délce ramena 3,5m sloužící k zamezení vjezdu).
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ilustrační fotografie předpokládaného řešení závory:

Dotaz č. 4 Ve výpisu plastových výplní je uvedeno, že část oken, dveře a vrata budou
osazena do ocelové zárubně. Takové dveře se vyrábí, ale ne okna a vrata. Prosíme o
upřesnění zda se nejedná o omyl a zda zárubně nebudou systémové plastové.
Odpověď: Zadavatel umožňuje použití libovolné varianty, tj použití jak plastových tak i
ocelových zárubní (případně i ocelové výplně), zadavatel upřednostňuje ekonomickou
variantu
Dotaz č. 5 Prosíme o doplnění projektu zdravotechniky (voda, kanalizace) a to včetně
přípojek. V zadání, ani v Dodatečné informaci č. 1 jsme je nenašli.
Odpověď: Přípojka vody bude napojena z potrubí vedeného do hydrantu na kraji hřiště
(délka 10m) . Kanalizace bude napojena do potrubí vedeného v komunikaci (délka 3m)
Vedení bude v 1.PP instalováno na povrchu (pod stropem) a v 1.NP zasekáno do zdi.
Doplněno schema ZTI do dokumentace.
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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. 2, 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 11. 12. 2019 v 15:00 hodin.
Otevírání obálek se uskuteční dne 11. 12. 2019 v 15:05 hodin
Místo a způsob podání nabídek (otevírání obálek) zůstává nezměněno.

V Rozdrojovicích dne 28. 11.2019
Za Obec Rozdrojovice:
Ing. Daniel Stráský, starosta
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