DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Název veřejné zakázky:

„Zateplení s výměnou zdrojů tepla ve Velkých Hamrech“
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon:
Web, email:
Profil zadavatele:

Město Velké Hamry
Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry
00262595
CZ00262595
Ing. Jaroslav Najman
+420 483 369 823
www.velke-hamry.cz, starosta@velke-hamry.cz
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595

Kontaktní osoba:
Jméno:
Adresa:
Email:
Telefon:

Ing. Martina Vacková
Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
tajemnik@velkehamry.cz
+420 483 369 818, +420 777 914 016

Zadavatel z důvodu žádosti, upřesnění a upravení zadávací dokumentace podává tyto dodatečné
informace k výše uvedené veřejné zakázce:
I.
Žádost o dodatečné informace ze dne 24.10.2013:
„Žádáme Vás o dodatečné informace k VZ „Zatepleni s výměnou zdrojů tepla ve Velkých Hamrech“.
Vzhledem k nedostatečné projektové dokumentaci žádáme o upřesnění rozsahu požadovaných prací
uvedených ve výkazu
výměr viz.níže:
ZŠ a MŠ Velké Hamry
Č

Objekt Kód

Zkrácený popis

M.j.

Množství

cena
(Kč)

Rozměry

86

155

75

Elektromontážní práce (slaboproud)

750-02VD

Elektro- venkovní úpravy

M21

Elektromontáže

210200020RA0 Hromosvod - oprava, demontáž a zpětná montáž

Jednot.

kpl

1,00

kompl

1,00

Technické služby Velké Hamry
Č

Objekt Kód

Zkrácený popis

M.j.

Množství Jednot.
cena
(Kč)

Rozměry

89

152

75

Elektromontážní práce (slaboproud)

750-02VD

Elektro- venkovní úpravy

M21

Elektromontáže

210200020RAA Hromosvod, demontáž a zpětná montáž

kpl

1,00

kompl

1,00

Vyjádření zadavatele:
Zadavatel doplňuje přílohy zadávací dokumentace o přílohu č. 10a a přílohu 10b, kde je uveden popis
demontáže a zpětné montáže hromosvodu.
Položka výkazu výměr č. 75 „Elektromontážní práce (slaboproud)“, Elektro-venkovní úpravy. V této
položce jde o demontáž stávajícího osvětlení a montáž nového osvětlení nad vchodovými dveřmi u
objektů obou dílčích plnění.
II.
V dodatečných informacích č. 1 byl upraven první odstavec v čl. 14 Textové části zadávací
dokumentace „Poskytnutí jistoty“. Omylem zůstaly v závorkách původní hodnoty. Tento odstavec
tak má znít následovně:
„Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení poskytli jistotu dle §67 zákona. Výše jistoty je stanovena při podání nabídky na
obě části veřejné zakázky ve výši 163.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tři tisíc korun českých), při
podání nabídky na dílčí plnění 1 ve výši 48.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) a při
podání nabídky na dílčí plnění 2 ve výši 115.000,- Kč (jedno sto patnáct tisíc korun českých).“
Ke stejné změně tedy dochází i v písemné výzvě k podání nabídek a k prokázání kvalifikace. V čl. IX
této písemné výzvy se upravují hodnoty v závorkách a článek tedy zní takto:
„Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena při podání nabídky na
obě části veřejné zakázky ve výši 163.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tři korun českých), při podání
nabídky na dílčí plnění zakázky na objekt č.p. 373 ve výši 48.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun
českých) a při podání nabídky na dílčí plnění zakázky na objekt č.p. 212 ve výši 115.000,- Kč (jedno sto
patnáct tisíc korun českých). Více je uvedeno v zadávacích podmínkách.“

III.
Čl. 5 Textové části zadávací dokumentace „Požadavky na prokázání splnění kvalifikace“ se v části
„Rozsah kvalifikace“ písm. d), odrážka první upravuje následovně:
- „Seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5
let, a to nejméně 3 zakázky o jednotlivém finančním objemu zakázek min. 1,5 mil Kč bez DPH
v případě podání nabídky pouze na dílčí plnění 1, a min. 2,9 mil. Kč bez DPH v případě podání
nabídky pouze na dílčí plnění 2 nebo na obě dílčí plnění. Obdobným charakterem se rozumí
stavební práce představující snížení energetické náročnosti objektů (zateplení obvodových
plášťů, vodorovných a střešních konstrukcí, výměna otvorových výplní)“
Uvedenou změnu je nutné uvést v příloze č. 2 zadávací dokumentace v písmenu 4, odrážce první.
V příloze těchto dodatečných informací uvádíme upravenou verzi přílohy č. 2 zadávací dokumentace.
IV.
Na základě provedení úpravy v zadávací dokumentaci uvedené výše, zadavatel rozhodl o prodloužení
termínu podání nabídek.
V čl. 1 Textové části zadávací dokumentace „Informace o výzvě k podání nabídek“ tak je nově
uvedeno:
Datum odeslání písemné výzvy:
Konec lhůty pro podání nabídek:

21.10.2013
22.11.2013 ve 13:00 hodin

První věta v čl. 12 Textové části zadávací dokumentace „Otevírání obálek s nabídkami“ nově zní:
„Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 22.11.2013 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty
na MěÚ Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry.“
Ke stejné změně tak dochází i v textu Písemné výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace:
V čl. VI. Písemné výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace „Lhůta a místo pro podání
nabídek“ konec běhu lhůty pro podání nabídek takto zní takto:
„konec běhu lhůty pro podání nabídek: 22.11.2013 ve 13:00 hod.“

V.
V čl. 10 Textové části zadávací dokumentace „Omezení subdodavatelů“ se upravuje první odrážka
specifikující, které oddíly je možné plnit prostřednictvím subdodávek. V této odrážce se vypouští text
„733 rozvod potrubí, 735 otopná tělesa“.

Ing. Jaroslav Najman
starosta
Příloha:

Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Příloha č. 10a zadávací dokumentace
Příloha č. 10b zadávací dokumentace

