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Dodatečné informace č. 2 
 

k veřejné zakázce „Novostavba zámečnické dílny v Polánce“ 
 

Číslo zakázky: 492476 
 
V Brně dne 29.10.2014 
 
 

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující 
se k výše uvedené veřejné zakázce. 
 
 
 
Dotaz č. 1: 
 
Prosím o upřesnění data odevzdání nabídky. 
 
Dodatečná informace č. 1: 
 
Zadavatel objasňuje, jak bylo uvedeno v dodatečné informaci č.1: 
 
Zadávací řízení „Novostavba zámečnické dílny v Polánce“ je podlimitní veřejnou zakázkou 
na stavební práce, s předpokládanou hodnotou 20.092.738,- Kč bez DPH. Zadávací řízení 
bylo zahájeno odesláním oznámení do věstníku veřejných zakázek dne 16.10.2014. Lhůta pro 
podání nabídek končí dne 12.11.2014 v 10:00. Lhůta pro podání nabídek je prodloužena touto 
dodatečnou informací. Aktuální konec lhůty pro podání nabídek je uveden na konci tohoto 
dokumentu. 
 
 
Dotaz č. 2: 
 
V zadávací dokumentaci v bodě 17.2e) je uvedeno, že zadavatel požaduje uvést do VV 
nabízené obchodní značky výrobků a materiálů. Může zadavatel upřesnit u jakých 
konkrétních výrobků a materiálů chce uvést obchodní značka? Jak máme postupovat 
v případě zamknutých VV? 
 
Dodatečná informace č. 2: 
 
Obchodní značky nabízených materiálů a výrobku by rád zadavatel požadoval u všech 
materiálů a výrobků. Není možné po uchazečích tento požadavek nárokovat a tak je to pouze 
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doporučení. Je čistě na uchazečích v jaké míře a zda vůbec uvedou obchodní značky. 
Zamčené VV jde odemknout heslem 899 nebo uložením kopie. 
 
Dotaz č. 3: 
 
U VV pro SO1-UT je v pol. 10,19,23,30,57 a 68 uvedeno množství 0%, je možné toto 
množství změnit a ocenit dle zvyklostí nebo je množství 0 dodržet? V případě požadavku na 
dodržení množství 0 pro uvedené pol., přesuny hmot, se oceněné pol. nebudou započítavat do 
celkového rozpočtu. Dtto u VV SO2-UT v pol. 10,25,54 a 63. 
 
 
Dodatečná informace č. 3: 
 
Položky přesunu hmot ocenit dle zvyklostí uchazeče, hodnotu 0% ve výkazu výměr 
neznamená, že by se přesun hmot neoceňoval. 
 
 
Dotaz č. 4: 
 
U VV pro SO1-UT a SO2-UT je v záložce „Rekapitulace“ udaná hodnota 3,6% pro 
Mimostaveništní dopravu. Je třeba tuto hodnotu doržet, nebo můžeme ocenit dle zvyklostí? 
 
Dodatečná informace č. 4: 
 
Položku mimostaveništní dopravy ocenit podle zvyklostí uchazeče, navrženou hodnotu 3,6% 
není třeba dodržet. 
 
 
Dotaz č. 5: 
 
Ve VV chybí položka pro náklady VRN, chápu správně, že náklady pro VRN stavby mají být 
uvedeny pouze v celkové rekapitulaci nákladů? 
 
 
Dodatečná informace č. 5: 
 
VRN stavby uvést pouze v celkové rekapitulaci nákladů 
 
 
Dotaz č. 6: 
 
V celkové rekapitulaci nákladů jsou uvedeny i obory pro SO1- Strojní vybavení, SO1- 
Vybavení nábytkem a SO2- Vybavení nábytkem, tyto obory nejsou součástí tohoto 
výběrového řízení? 
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Dodatečná informace č. 6: 
 
Předmětem tohoto výběrového řízení nejsou následující položky z rekapitulace: 
 
SO1-Strojní vybavení 
SO1-Vybav. nábytkem 
SO2-Vybav. nábytkem 
 
V rámci rozpočtu v nabídce můžou zůstat položky těchto oborů prázdné nebo oceněné nulou. 
 

Zadavatel z tohoto důvodu prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek do 13.11.2014 do 10:00 (konec lhůty 
pro podání nabídek je uveden v oznámení o zakázce 
ve Věstníku veřejných zakázek). Všechny ostatní 
skutečnosti zůstávají v platnosti a vážou se na 
provedenou změnu. 
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