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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (dále jen jako „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Závaznými pokyny pro 
žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, v rámci projektu spolufinancovaného 
z Operačního programu Životní prostředí, s názvem projektu „Snížení energetické náročnosti základní školy 

Jevíčko“, registrační číslo projektu: 14165523 

 

 „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“ 

 

Zadavatel 

Název:     Město Jevíčko 
Sídlo:     Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, Pardubický kraj 
Zastoupen:    Ing. Roman Müller, starosta 
IČ:     002 76 791 
DIČ:      CZ00276791 

 

Osoba zastupující zadavatele 

Obchodní firma:   Erste Grantika Advisory, a.s. 
Sídlo:     Jánská 448/10, 602 00 Brno 
IČ:     25597001 
DIČ:     CZ25597001 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100. 

Kontaktní adresa:   Erste Grantika Advisory, a.s. 
Jánská 448/10, 602 00 Brno 

Kontaktní osoba:   Mgr. Petra Kašpárková 
Telefon:    + 420 731 193 869 
Kontaktní e-mail:   kasparkovap@grantika.cz   
 
 
Ve věci shora označené veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu s ust. § 49 ZVZ 
poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

 
 

I. 

Dne 17. 4. 2014 byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce 
elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího 
znění: 
 
Dotaz č. 1 

Pol. 85 ve rozpočtu neuznatelné náklady - zemnění bleskosvodu........kus 15. Jedná o napojení 

stávajícího bleskosvodu včetně uzemnění? Prosím o konkretizaci této položky na metry běžné. 
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K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující: 

Celková délka v běžných metrech činí 210 m. 

Dotaz č. 2 

Pol. 79,82,83,85,86,87,88 v rozpočtu neuznatelné náklady se odkazují na výkres B.13. Tento výkres 

není v zadávací dokumentaci. A dále i výkresy 12,16 a 17. Prosíme o doplnění. 

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující: 

Předmětné výkresy nedopatřením vypadly z celkového souboru. Zadavatel poskytuje uchazečům 
dodatečně předmětné výkresy: D.1.1. B.12. – Pohled západní; D.1.1.B.13. – Pohled východní; 

D.1.1.B.16. – Pohled severozápadní – tělocvična; D.1.1.B.17. – Pohled jihovýchodní – tělocvična. 

Zveřejněním výše označených výkresů nedojde k podstatné změně či doplnění zadávacích podmínek 
ve smyslu ust. § 40 odst. 3 ZVZ, které by mohly mít vliv na zpracování a podání nabídek uchazečů 
podaných do zadávacího řízení. Položkový rozpočet, jenž musí být v souladu s ust. čl. IX zadávací 
dokumentace povinnou součástí nabídky uchazeče, je možné zpracovat v souladu s požadavky ust. čl. 
VII. zadávací dokumentace oceněním všech položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, a to bez využití přílohy č. 1 zadávací 
dokumentace, již tvoří projektová dokumentace pro provádění stavby, neboť jednotlivé položky 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány v podrobnostech plně dostačujících pro 
jejich nacenění (tj. např. jsou popsány potřebné výměry). Projektová dokumentace pro provádění 
stavby, jež tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, obsahuje podrobný stavební popis díla a je 
nezbytná pro provádění samotného díla vybraným uchazečem na základě smlouvy o dílo. Zadavatel 
se s ohledem na výše popsané nedomnívá, že by doplněním projektové dokumentace pro provádění 
stavby o shora označené výkresy, došlo k takovým změnám zadávacích podmínek, které by zavdaly 
důvod k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Doplněním předmětných výkresů rovněž nedojde 
k takové změně zadávacích podmínek, která by mohla rozšířit okruh možných dodavatelů. 

Dotaz č. 3 

Pol. 84 v rozpočtu neuznatelné náklady - nadstřešení vstupu. Je možné zaslat podrobnější výkaz výměr 

s uvedením množství jednotlivých prvků? 

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující: 

V přílohách D.1.1.A, D.1.1.B.11, D.1.1.B.13, D.1.1.B.20 je přístřešek popsán způsobem dostatečným 
pro zpracování nabídky.  

Dotaz č. 4 

Pol. 5 v rozpočtu neuznatelné náklady - rozbor zeminy. Prosíme o bližší upřesnění tohoto rozboru. 

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující: 

Výkopek lze odvézt na skládku a pak není třeba nic – je nutné doložit uložení na skládce. 
Pokud by se výkopek použil pro terénní úpravy na jiné stavbě, je třeba doložit zkoušky dle vyhlášky 
č.294/2005 Sb. Blíže popsáno viz příloha 10.1, 10.2. 

Dotaz č. 5 

Pol. 80,81 v rozpočtu neuznatelné náklady - tahové a odtrhové zkoušky podkladu. Prosíme o 

konkretizaci těchto zkoušek. Zda se jedná o odtrhové zkoušky hmoždinek nebo nalepení izolantu k 

podkladu? Tahové zkoušky jsou na lepidlo na 10 místech? 
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K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující: 

Jedná se o komplexní zkoušky – tedy podklad – izolant i hmoždina pro přesnou specifikaci systému a 
jeho kotvení.   

Přílohy:  

- Výkres D.1.1. B.12. – Pohled západní 

- Výkres D.1.1.B.13. – Pohled východní 

- Výkres D.1.1.B.16. – Pohled severozápadní – tělocvična 

- Výkres D.1.1.B.17. – Pohled jihovýchodní – tělocvična 

 
 
 
V Brně dne 22. 4. 2014 
 
Za zadavatele – město Jevíčko: v z. Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta 

 
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
 

……………………………………………………. 
Mgr. Petra Kašpárková 
Erste Grantika Advisory, a.s. 
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