
Dodatečné informace k zadávacím podminkám ze dne 4.2.20.l6

ZADAVATEL: obec České Meziřiči
síd|eín] BoŽ' Němcové 61' 517 71 české lvleziř ičí
Jednající: ing |V]ilan Žďárek
lco a0274710

VEŘEJNÁ zAKÁzKA:

,,PD - přístavba MŠ, České Meziřičí / 3 ..

Výše uvedený zadavate| sdě uje nás|edLJjíci dodatečné informace k zadáVacím podmínkám Vztahující

se k VýŠe uvedené Veřejné zakázce ma|ého rozsahu zadáVané de s 6 a s 18 odst' 5 zákona č'

137/2006 sb'' o Véřejných zakázkách' Ve zněni pozdějŠích předpisů'

zadavate| poskytuje dodatečné infoímace k zadávacím podmínkám na základě žádosti podané

jedním z uchazečú'
znění žádosti o dodatečné inÍormacé k zadávacim podmínkám č.1

1' splávnl pop|atky mají být V cené dokumentace nebo je bude hradit invesior?

odpověd': spráVní pop]atky uhradí ]nvestor

2, Kde bude přístavba napoiena na inŽenýÍské sítě? Ve stáVajícirn objektu' nebo bude přÍstavba

sarnostatně napo]ena na sítě V uIcl?

odpověd': Přístavba by mé|a být napojena na inŽenýÍské sítě Ve stáVajícím ob]ekt-

3, Nerozumlm tomu' že zpracovate| dokurnéntace plat]| 20% škod. které Vzn knou Vadami

projektové dokumentace Pojišl,ovna totiž kryie 90% a my jako zpracovatel máme spo|uÚČast

pouze 10olÓ'

odpověd': V náVrhu soD V přl|oze č' 3 zadáVací dokumentace je Vč|' 7 odst. 7 5 Uvedeno toto:

V případě, Že př] Íea|izaci stavby dle předané projektové dokumentace Vzn knou Vicepracé, na

zákadě vad či nedostatků V této projektové dokumentaci' je zhotovité| povinen zap|atit 20 %

z nák|adŮ na tyto Vícepráce.'' Formu]ace která je V soD navržena neřeši odpovědnost za

případně Vznikié škody Tato odpovědnost by by|a případně řeŠena d|e prislUšných ustanoveni

občanského zákonÍku'

4 V prŮVodnízpráVě stud!e, V záVěrečném doporučení' se píše o nutnos|l plovedenÍ

geo|oglckého průzkumu. Ten hradí |nvestor?

odpověd': Geo|ogický průzkurn požadujeme zajistit na zpracovate|l PD' tedy i uhradit'

5' NavrŽená dispozice Ve studjije zkonzu|tována s hygien]ckou stanicí?



odpověd,: Ve fázizpracovánistudie přístavby MŠ Óeské Meziříčl neby|o řešeni konzu|tovano

s hyg enickou stanlcl.
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