Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 1/18204
„Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání“
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Název:
Město Znojmo
Sídlo:
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
IČO:
00293881
zastoupený:
Janem Groisem, MBA, starostou města
Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy
č. 18204 zástupcem.
Zástupce:
Sídlo:
Pracoviště:
IČO:
Registrace:
Kontaktní osoba:

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Benešova 425, 664 42 Modřice
Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
415 39 656
OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Ing. Anna Jiroušková, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145

Informace o zadávacím řízení:
Název veřejné zakázky:

„Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované
zadání“
Název projektu v žádosti o podporu:
Centrum obnovy společného kulturního dědictví
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: bez ev. č.
Dotační titul:
Program spolupráce Rakousko – Česká republika
Program přeshraniční spolupráce:
Interreg V-A Rakousko - Česká republika
Prioritní osa:
2 Životní prostředí a zdroje
Investiční priorita
6c Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví
Reg. číslo projektu:
ATCZ171
Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A RakouskoČeská republika. Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU.
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):
Veřejná zakázka na stavební práce
Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ):
Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):
Otevřené řízení

Použité zkratky:
ZZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů
1

Vážení,
v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz účastníka ze dne 24. 1. 2019
U položek objektu SO 01 Stavební část nesouhlasí popis s výpisem prvků, jedná se o tyto položky:
391

K

76700-006

6/Z M+D dveře vnitřní 3200/25500 mm v Al rámu, vč.
doplňků, kování, kompletní provedení dle PD

kus

2,000

0,00

0,00

400

K

76700-015

15/Z M+D zábradlí, vč. doplňků, výplň bezp.sklo,
kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle
PD

kus

6,000

0,00

0,00

401

K

76700-016

16/Z M+D zábradlí, vč. doplňků, výplň bezp.sklo,
kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle
PD

kg

46,600

0,00

0,00

kus

1,000

0,00

0,00 Vlastní

Tentýž nesoulad je i v objektu SO 02 Stavební část pol. č.
75

K

76600-205

54/T M+D dveře vnitřní dub masiv, 160/2100 mm, vč.
fošnové zárubně do kamenného ostění, doplňků,
kování, kompletní provedení dle PD

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 dotazu ze dne 24. 1. 2019
SO-01
6/Z – počet souhlasí, velikost celého výrobku 3200/2250 mm, dvoukřídlé dveře 1600/2200 mm při předpokladu
AL profilu 50 mm. Výrobek je nutno vyrobit dle skutečně provedených rozměrů otvoru.
15/Z – schodišťové zábradlí, počet souhlasí, bez skleněné výplně – viz schémata za výpisem zámečnických
konstrukcí
16/Z - zábradlí rampy, počet souhlasí, bez skleněné výplně – viz schéma za výpisem zámečnických konstrukcí
SO-02
54/T – počet souhlasí, ve schématu jsou kresleny dveře s fošnovou zárubní (chyba). Dveře 1200/2000 mm jsou
osazeny do polodrážky kamenné zárubně – kamenná konstrukce stávající přesunuté části kamenného ostění
s novým doplněním. U výrobků do stávajících nebo přesunutých konstrukcí je třeba doměřit.

2

Nejedná se o změnu zadávacích podmínek, proto zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 25. 1. 2019

Ing. Anna
Jirouškov
á

Digitally signed by Ing. Anna
Jiroušková
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-41539656,
o=DEA Energetická agentura,
s.r.o. [IČ 41539656], ou=187,
cn=Ing. Anna Jiroušková,
sn=Jiroušková, givenName=Anna,
serialNumber=P445065
Date: 2019.01.25 11:32:37 +01'00'

..................................................................
Ing. Anna Jiroušková
DEA Energetická agentura, s.r.o.
na základě plné moci

Seznam příloh: bez příloh
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