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DODATEČNÉ INFORMACE 1

Dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 1
Zadavatel v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu v rámci stavby venkovního 
plynovodu (PZ) požaduje zhotovit a ocenit osazení regulátoru a přípravy na plynoměr. Toto 
je součástí OPZ a tudíž i jiné části PD. Tyto práce by se neměly v rámci dodávky PZ prová-
dět.
Uchazeč se proto dotazuje, zda je PD a položkový rozpočet správný a zadavatel požaduje 
ocenění výše uvedených prací? Nebo zda je v PD a položkovém rozpočtu chyba a projek-
tant to má pravděpodobně špatně rozděleno?
ODPOVĚĎ 1
Přípojka bude ukončena kulovým kohoutem. Součástí dodávaného pilíře bude úchyt 
přípojky a úchyt přechodky. Regulátor tlaku a plynoměr nejsou předmětem této veřejné 
zakázky (poznámka: ve výkrese plynoměr s regulátorem jsou zakresleny, a to z důvodu 
koordinace budoucích činností). Projektová dokumentace a soupis stavebních prací jsou v 
pořádku a jsou pro uchazeče platné.

DOTAZ 2
chtěl bych touto formou vznést dotaz týkající se SO 08 01 Veřejné osvětlení - konkrétně
k položce č. 4: Svítidlo výbojkové 70W SHC parkové.
Prosím tímto o specifikaci svítidla. Tato není uvedena jak v technické zprávě, tak ve výkre-
sové části PD.
ODPOVĚĎ 2
Položka č.4 obsahuje montáž svítidla veřejného osvětlení, v položce č.17 je pak dodávka 
tohoto svítidla. Z typového označení vyplývá, že se jedná se o parkové svítidlo venkovní na 
stožár ∅60mm, tělo polykarbonát, plechová stříška ∅660mm. 230V/50Hz IP44 kompenzo-
vané, s tlumivkou, el.zdroj vysokotlaká sodíková výbojka čirá, elektrický příkon 70W, patice 
E27, teplota chromatičnosti 2000K, světelný tok 6600lm.

Název veřejné zakázky: Infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě ulice 
Vrchlického Jevíčko – výběrové řízení

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 4810
Identifikační údaje o zadavateli
       Název: Město Jevíčko
       Sídlo: Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
       IČ: 00276791
Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Limit veřejné zakázky: Podlimitní
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