
 

  

 

Dodatečná informace č. 4 
k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané formou otevřeného řízení podle § 27 

zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

 

Název veřejné zakázky 
„Centrum sklářského umění huť František v Sázavě – 

stavební úpravy a nástavba objektu hutě František č.p. 218“ 
 

Zadavatel: Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František 

Sídlo: Pod Čihadlem 386; 285 06 Sázava 

IČ: 27899161 

Osoba oprávněná za 
zadavatele jednat 

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. 
 
Na základě dotazu, vzneseného jedním z dodavatelů v průběhu prohlídky místa plnění 
sděluje zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona následující dodatečné 
informace: 
 
Dotaz 4/1 
  
Uchazeč žádá objasnění termínu zahájení stavby a sice v  reakci na posunutí  
termínu pro odevzdání obchodních nabídek uchazečů.  
 
Odpověď 4/1 
 
Termín pro ukončení stavby zůstává stejný bez ohledu na posun odevzdání nabídek. 
 
 
Dotaz 4/2 
 
Je součástí předmětu plnění pouze součinnost před zahájením kolaudačního 
řízení a/nebo je součástí  předmětu plnění i  zajištění pravomocného 
kolaudačního souhlasu stavebního díla po ukončení prací zhotovitelem? 
 
Odpověď 4/2 
 
Součástí předmětu plnění je Inženýrská činnost a všechny činnosti související pro zajištění 
kolaudačního rozhodnutí v právní moci zajištěné nejpozději do termínu dokončení prací 
zhotovitelem, uchazeč toto ocení v položce 5.05. na listu "Přípravné práce" 



 

  

 

Dotaz 4/3 
 
Pro rozptýlení možné nejasnosti  ohledně „dokumentace pro realizaci  stavby“ žádá 
uchazeč o upřesnění,  kdo bude jejím dodavatelem – z předaného návrhu SoD 
například jednoznačně tato skutečnost  nevyplývá.  Bude tedy realizační 
dokumentaci stavby dodána zadavatelem (investorem) před podpisem samotné SoD 
anebo bude součástí  plnění zhotovitele stavby? V tomto případě žádáme o 
aktualizaci  Výkazu výměr  pro ocenění stavby.  
 
 
Odpověď 4/3 
 
Realizační dokumentací rozumíme již předanou dokumentaci pro výběr zhotovitele, která 
je zpracovaná v podrobnosti realizační dokumentaci. Tedy není součástí plnění zhotovitele 
stavby. V případě připomínek k dokumentaci pro výběr zhotovitele v podrobnosti 
realizační dokumentaci můžete vznést další dotaz. Aktualizace VV by byla potřebná pouze 
v případě změn v již uveřejněné dokumentaci, což nepředpokládáme. 
  
Pokud uchazeč v dokumentaci pro výběr zhotovitele, která je v úrovni prováděcí 
dokumentace, požaduje vyšší podrobnost výkresů, detailů apod., pak tyto práce ocení v 
položce 6.06. Zpracování dílenských dokumentací na listu "Přípravné práce". 

 
Za zadavatele: Ing. Jana Dvořáková, Český a moravský účetní dvůr, s.r.o. 
 
V Pardubicích, 21.6. 2012  
 
 


