Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1
na zakázku malého rozsahu na stavební práce
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen „ZZVZ“)
Název zakázky: Základní škola Rapotice – učebna polytechnických
výchov
Jedná se o veřejného zadavatele.
Název zadavatele:
Obec Rapotice
Sídlo:
Hlavní 55, 675 73 Rapotice
IČ:
00290335
Zastoupený:
Ing. Jiřím Bechným, starostou obce
E-mail:
bechny.j@seznam.cz
Zadavatel není plátcem DPH.
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Společnost:
TAILORA s.r.o.
IČ:
06044794
Korespondenční adresa: Vrchlického 12, 586 01 Jihlava
Sídlo:
Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc
Statutární zástupce:
Ing. Marie Rubišarová Medová
E-mail:
dotace@tailora.cz

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ uveřejňuje zákonným
způsobem tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám, resp. odpověď na
dotaz uchazeče:
Dotaz uchazeče č. 1: Ve vámi poskytnuté Příloze č. 3 ZD Projektová dokumentace je
v technické zprávě uveden odkaz na akustickou studii, která řeší obložení stropu
akustickým podhledem a montáž obkladů stěn. Z důvodu správného nacenění
položek č. 54 a 56 Vás žádáme o poskytnutí této akustické studie a případně dalších
technických podkladů k akustickému podhledu a akustickému obkladu stěn.
Odpověď zadavatele: Akustická studie tvoří přílohu těchto dodatečných informací.
Upozorňujeme, že se nejedná o součást zadávací dokumentace. Jsou-li
v dokumentu uvedeny konkrétní osobní názvy, jedná se pouze o vymezení
požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení, vše ve smyslu bodu 7.2.3. a 7.2.4. Metodického pokynu.
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Dotaz uchazeče č. 2: Žádáme o výpis truhlářských prvků, konkrétně specifikací čtyř
kusů okna plastového.
Odpověď zadavatele: Výpis truhlářských prvků tvoří přílohu těchto dodatečných
informací.
MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Podání nabídek
Vaši nabídku doručte zadavateli na adresu: Obec Rapotice, Hlavní 55, 675 73
Rapotice do 4. 2. 2019, do 17:00 hodin.
Nabídky se podávají písemně doporučenou poštou nebo osobně v uzavřené
obálce označené názvem „NEOTVÍRAT veřejná zakázka – Základní škola
Rapotice – učebna polytechnických výchov“ a zpáteční adresou
účastníka výběrového řízení. Osobní podání v každý pracovní den lhůty
v pracovní době od 8:00 do 14:00 hod na podatelnu, poslední den lhůty
04.02.2019 do 17:00 hod.
V Jihlavě dne 18.1.2019
za zadavatele na základě plné moci
TAILORA s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou
Příloha: Akustická studie
Příloha: Výpis truhlářských prvků
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