Dodatečná informace č. 4
pro otevřené nadlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP
Název veřejné zakázky

„Zpracování projektové dokumentace pro projekt
„Centrum sklářského umění - Huť František v Sázavě“

Zadavatel:

Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František

Sídlo:

Pod Čihadlem 386; 285 06 Sázava

IČ:

27899161

Osoba oprávněná
zadavatele jednat

za

Ing. Jaroslav Krčmář

V souladu s ustanovením § 151 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností
v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost Český a moravský
účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Masarykovo náměstí 1484, Pardubice, PSČ 530
02, zastoupený Ing. Janou Dvořákovou.
V souladu s ustanovením § 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace
na základě dotazů uchazečů:
Dotaz č. 4/1
V Dodatečné informaci č. 1 je v upraveném Krycím listu nabídky jako údaj pro hodnocení
pod bodem B2. uveden termín dokončení „Projektové dokumentace pro skutečné provedení
stavby“. Nemá zde správně být „Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
v rozsahu prováděcí dokumentace, včetně položkového výkazu výměr a kontrolního
rozpočtu“ naceněná pod bodem A4?
Současné znění bodu B2. uvedené v Dodatečné informaci č. 1 vzbuzuje pochybnost, zda se
bod B2. vztahuje k bodu A4. nebo k bodu A7., protože znění bodu B2. přesně neodpovídá
textaci bodu A4. ani bodu A7. Pokud se znění bodu B2. vztahuje k bodu A4 (což
předpokládáme), mělo by podle našeho názoru být z bodu B2. přinejmenším vypuštěno
slovo „skutečné“, ale pro vyloučení pochybností by spíše mělo být uvedeno přesné znění
bodu A4.

Odpověď na dotaz č. 4/1
K uvedenému dotazu zadavatel uvádí: Přepracováním krycího listu v rámci dodatečné
informace č. 1 došlo k určité diskrepanci, kterou je nutno upravit ve smyslu vašeho
dotazu.

Nově upravená příloha č. 3 - Krycí list

Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku
„Zpracování projektové dokumentace – Centrum sklářského umění – Huť František v Sázavě“
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení uchazeče
Sídlo/místo podnikání uchazeče
Adresa pro poštovní styk
Kontaktní osoba ve věci zakázky,
emailová adresa, kontaktní adresa,
telefon
Právní forma uchazeče
IČ uchazeče (bylo – li přiděleno)
Jméno a funkce statutárního orgánu
ÚDAJE PRO HODNOCENÍ
A. Nabídková cena
A1. Průzkumy – historický, stavebně
technický, dendrologický, mykologický,
průzkum vlhkosti zdiva
A2. Projektová dokumentace pro stavební
povolení včetně zpracování
energetického štítku PENB
A3. Zajištění stavebního povolení včetně
vyřízení případných stanovisek do fáze
nabytí právní moci
A4. Projektová dokumentace pro výběr
zhotovitele stavby v rozsahu prováděcí
dokumentace , včetně položkového
výkazu výměr a kontrolního rozpočtu
A5. Spolupráce na přípravě podkladů pro
veřejnou zakázku na stavební práce a při
výběru dodavatele stavebních prací
A6. Výkon autorského dozoru projektanta
A7. Zpracování finální projektové
dokumentace po dokončení stavby se
zapracováním změn v průběhu stavby
A8. Návrh architekta na vybavení prostor
nábytkem a dalšími vybavovacími
předměty včetně projektu interiéru se
specifikací jednotlivých prvků
A9. Zapracování umístění sklářských
technologií do projektové dokumentace

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM
MĚNA NABÍDKY
ÚDAJE PRO HODNOCENÍ

Nabídková cena
bez DPH

DPH

Nabídková cena
včetně DPH

B. Termín dokončení díla v týdnech
B1. Projektová dokumentace stavby
pro stavební povolení včetně PENB
B2. Projektová dokumentace pro výběr
zhotovitele stavby v rozsahu
prováděcí dokumentace , včetně
položkového výkazu výměr a
kontrolního rozpočtu

týdnů

týdnů

Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za
uchazeče

Datum, podpis a razítko

V krycím listu nabídky vyplní uchazeč všechny požadované identifikační údaje uchazeče a
závazné nabídkové hodnoty pro jednotlivá výše uvedená kritéria.
Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení
nabídek.
Za zadavatele: Ing. Jana Dvořáková, Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.
V Pardubicích, 15. 8. 2011

