
DODATEČNÉ INFORMACE č.4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE 
VELKÝCH PAVLOVICÍCH 
 
DOTAZ č. 8 ZE DNE 28. 2. 2011 (dotazy jsou uváděny v podaném znění bez úprav) 
 

311321142 Beton nadzákladových zdí do zabudovaného bednění 
z tvárnic - beton železový (bez výztuže), tl. zdi do 250 
mm, jádro přes 100 do 200 mm / pohledově 

m3  20,248 –    20,248 

 
Výše uvedená položka - její číslování 311311142-není obsaženo v cenících URS ani RTS, z popisu 
plyne,že ztracené bednění není součástí ceny stejně tak, jako z dotazu na URS-dle URS existuje 
položka stejné textace,ale jiných tl.zdiva,ve které však není obsaženo ztracené bednění, Z důvodu 
stejného zadání pro všechny uchazeče máme dotaz: Bude tedy dodávka a montáž ztraceného 
bednění součástí výše uvedené položky? 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 8 ZE DNE 28. 2. 2011 
Ano, dodávka a montáž ztraceného bednění je součástí výše uvedené položky. 
POZOR na požadavek pohledového provedení. 
Komentář: 
Uvedená položka č.311321142 není standardní součástí ceníku RTS a ÚRS. 
Položka uvažuje s provedením nadzákladové zdi (výtahová šachta) ze 
ztraceného bednění se zalitím betonem železovým bez výztuže. Výztuž bude 
oceněna v položce č.311361621 samostatně. 

 
 
DOTAZ č. 9 ZE DNE 28. 2. 2011 
bod 6.6. ZP 3. část nabídky bude tvořena Návrhem SoD – uvádíte, že všechny listy smlouvy budou 
pevně spojeny, avšak poslední věta zní „smlouva bude v nabídce předložena tak, aby byla volně 
vyjímatelná“. Chápeme tedy dobře, když do nabídky vložíme jednu smlouvu, která bude pevně 
spojena s nabídkou a další smlouvu vložíme odděleně od nabídky? 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 9 ZE DNE 28. 2. 2011 
Oba originální výtisky smlouvy budou vloženy v nabídce do obálky- obálka bude vložena pevně 
v nabídce. Běžně se používá průhledná plastová obálka s vkládáním dokumentu shora, kterou lze 
pevně vložit do vazače s nabídkou. 

 
DOTAZ č. 10 ZE DNE 28. 2. 2011 

Bod 7.1. splnění základních kvalifikačních předpokladů - požadujete jen čestné prohlášení nebo i 
doklady jako Výpis z OR, Potvrzení od OSSZ a FÚ ? mají být ověřené ? 

 
ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 10 ZE DNE 28. 2. 2011 
V bodu 7.1. Zadávací dokumentace je odkazem na ustanovení zákona 137/2006 Sb. přesně 
specifikováno, jakým způsobem bude prokázáno základních kvalifikačních předpokladů. Vzhledem 
k tomu, že v zadávací dokumentaci zadavatel nestanovil prokázání jinak, bude splnění prokázáno 
čestným prohlášením. 
 
 

DOTAZ č. 11 ZE DNE 28. 2. 2011 

Bod 3.12. bankovní záruka – z textu není zřejmé jestli 5% bankovní záruky bude platit také po celou 
dobu realizace díla a po celou dobu záruční lhůty. Dle bodu 3.10. je bankovní záruka požadovaná   
ve výši 2% také po dobu záruční lhůty. Máme tedy chápat, že bankovní záruka bude po dobu záruční 
lhůty činit v součtu 7 % ? Musí bankovní příslib obsahovat také 2% dle bodu 3.10. a jak dlouho  
budeme vázáni svým příslibem ? půl roku nebo měsíc ? 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 11 ZE DNE 28. 2. 2011 
V čl. 3.12. Zadávací dokumentace vypusťte u podmínek pro vystavení záruky na včasné a kvalitní 

zhotovení předmětu veřejné zakázky text: a pro celou lhůtu záruční lhůty. 
Záruka na včasné a kvalitní zhotovení předmětu veřejné zakázky bude vystavena pouze na celou 
lhůtu realizace veřejné zakázky. V nabídce bude toto doloženo příslibem dle ustanovení čl. 3.12. 
Platnost příslibu musí být pro celou dobu zadávací lhůty. 



Pro dobu záruční lhůty bude vystavena bankovní záruka dle čl. 3. 10. Zadávací dokumentace ve výši 
2%. V nabídce bude zahrnuto ve smlouvě jako smluvní ujednání- na tuto záruku není potřeba do 
nabídky předkládat bankovní příslib.   

 
 
DODATEČNÁ INFORMACE ZADAVATELE ZE DNE 28. 2. 2011 K ZADÁVACÍ 
DOKUMNTACI  
 
Vzhledem k neoficiálním dotazům na druh svítidel, která mají být zabudována při realizaci zakázky 
zadavatel uvádí: 
V souladu s § 44 odst (9) nesmí zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení 
zboží…….. 
Z toho důvodu nebylo možno přesně specifikovat typ svítidel požadovaných pro zakázku. Pro svítidla, 
která mají být použita pro realizaci zakázky bude zadavatel požadovat použití kvalitních svítidel ve 
vyšší cenové kategorii. Plně zde platí ustanovení čl. 4. 3. Zadávací dokumentace. 
Jedná se o tyto položky ve výkazu výměr části elektro: 
56-67 (světla s označením A-M) 
74 - 75 (N-O) 
78 (P) 
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