
  

 

 

Adresát: seznam dodavatelů, kterým byly poskytnuty zadávací podmínky 
Odesílatel: pověřená osoba - RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 
Vyřizuje: Ing. Markéta Mojžíšková 
Dne: 27. 3. 2013 

 
PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DODATEČNOU INFORMACI K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (1)  
 
Zadavatel:  Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 
Zastoupený:  Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice 
IČ:  008 45 451 

Pověřená osoba:  RECTE.CZ, s.r.o. 
Sídlo pověřené osoby: Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Mojžíšková, Jana Šenková 
Telefon, fax, email:   +420 597 461 313, +420 597 461 315, recte@recte.cz 
 
Osobě pověřené výkonem zadavatelské činnosti zastupujícího shora citovaného zadavatele byla doručena 
prostřednictvím elektronické pošty žádost o dodatečné písemné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné 
zakázky Stavební úpravy bytového domu na ul. Revírní 3, 5 v Ostravě - Radvanicích (dále též „veřejná zakázka“) 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejněnou na profilu zadavatele dne 18. 3. 2013. V souladu s ust. § 49 zákona 
na tuto žádost odpovídá zadavatel takto: 

Žádost č. 1 o dodatečnou informaci doručena zadavateli:    emailem dne 25. 3. 2013  
Odpověď na dodatečnou informaci musí být odeslána ve lhůtě dle zákona:  nejpozději do 28. 3. 2013 
Odpověď na dodatečnou informaci odeslána všem dodavatelům:   emailem dne 27. 3. 2013 
Odpověď DI 1 zveřejněna na profilu zadavatele:     27. 3. 2013 
Poslední den lhůty pro doručování dotazů k zadávacím podmínkám nově:  2. 4. 2013 
 
Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 1 (úplné znění): 
V popisu položky č. 67 je uvedeno „tuto položku použít jen v případě, že komínové průduchy budou ve špatném stavu a 
jinou (levnější) metodou je nelze vyčistit. Pak účtovat dle skutečně provedených prací. 
Domníváme se, že by uchazeči mohli položky ocenit formální cenou a tím zvýhodnit svou nabídkovou cenu. Žádáme o 
uvedení řízených cen závazných pro všechny uchazeče k položkám č. 67 a 68 stavebního rozpočtu. 
V případě neuvedení řízených cen Vás žádáme o informaci, která z metod bude v případě realizace použita tj. která má 
být oceněna a která položka má být nulová. 
 
Písemná odpověď na dodatečnou informaci č. 1: 
Položku č. 67 ocenit v plném rozsahu a položku č. 68 neoceňovat = bude nulová. Při výstavbě rozhodne technický dozor 
objednatele o provedení a rozsahu položky č. 67. 

 
 

 

 

osoba oprávněná jednat za zadavatele 

 
 
Ing. Markéta Mojžíšková 
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