
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I 
 
 
ZADAVATEL: Diecézní charita Brno 
Sídlem:  třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno  
Zastoupený:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem 
IČO:   44990260 
  
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
„Zateplení a nástavba EFFETY Strnadova – dodávka a montáž vybavení interiéru 3. NP“ 
 
  
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám dodatečné informace 
poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané jako zakázka malého 
rozsahu. 
 
 
Dotaz č. 1 
Příloha č.12 – stůl se zvýšenou stabilitou  - co se myslí zvýšenou stabilitou? Je možné zaslat ilustrační 
obrázek? 
 
Odpov ěď č. 1 
Stůl bude sloužit pro klienty s mentálním postižením. Je potřeba dbát na konstrukční řešení, které 
zajistí pevnost a stabilnost stolu kvůli bezpečnosti klientů – požadujeme konstrukci se spodním 
rámem.  
Zvýšenou stabilitou máme na mysli způsob provedení při výrobě - jedná se o pevnost stolu, aby nebyl 
náchylný k rozkližování a rozviklání, k překlápění se při opření se klientem na jedné straně. Stoly 
budou v rámci místnosti přesunovány pracovníky z důvodu realizace různých aktivit.  
 
 

  
 
 
 
Dotaz č. 2 
Příloha č.13 – židle – Je možné zaslat ilustrační obrázek židle? 
 
Odpov ěď č. 2 
Židle je určena do provozu sociální služby pro osoby s mentálním postižením. Důraz klademe na 
způsob provedení – pevné spoje, kvalitní materiál.  
 
 



 
 
 
Dotaz č. 3  
Je možné doložit profesní kvalifikační předpoklady doložit výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů? 

 
Odpov ěď č. 3 
Ano. 
 
Dotaz č. 4 
Zajímá mě Příloha č. 3, řádky „Celkový finanční objem dodávky“ a „Finanční objem dodávky 
realizovaný samotným uchazečem“. 
Jaký je mezi nimi rozdíl? 
 
Odpov ěď č. 4 
Celkový finanční objem zahrnuje celkové náklady zakázky včetně prací subdodavatelů, dalších 
dodavatelů podílejících se na plnění ve sdružení apod. Finanční objem dodávky realizovaný 
samotným uchazečem pak už zahrnuje výhradně finanční náklady prací provedených samotným 
dodavatelem. Pro posouzení prokázání kvalifikace je přitom rozhodný celkový finanční objem zakázky, 
protože zadavatel si v bodě 5.3 výzvy včetně zadávací dokumentace nevyhradil žádný další 
požadavek.  
 
Dotaz č. 5 
Seznam subdodavatelů. 
Nebudeme prokazovat kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele. Dodávané výrobky však nejsou 
všechny v našem výrobním programu a určitě něco od subdodavatelů budeme kupovat. 
Jak má vypadat seznam subdodavatelů a do jaké části se má přiložit? 
Ráda bych se vyhnula této pokutě: 
 

V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého Objednatel neudělil 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který 
nebyl Objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno. 

50.000,-Kč  
za subdodavatele 

 
Pozn. dodavatel dále citoval odstavce 6.1  až 6.5 Smlouvy o dílo.



 
Odpov ěď č. 5 
Zadavatel nevyžaduje předložení seznamu subdodavatelů v nabídce. Do tabulky bodu 6.2 Smlouvy o 
dílo se vyplňují pouze kvalifikační subdodavatelé, na něž se vztahují ustanovení č. 6.2 – 6.4 Smlouvy 
o dílo. Žádný další Seznam subdodavatelů není ani přílohou Smlouvy o dílo, tudíž nebude vyžadován. 
 
 
Informace poskytnutá zadavatelem: 
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že ustanovení v čl. XI odst. 9 Smlouvy nemá být její součástí. Jedná 
se o toto ustanovení:  

9.    Zhotovitel bere na vědomí, že ve lhůtě dle §147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen předložit Objednateli 
seznam subdodavatelů. 

Uchazeči jsou oprávněni tento odstavec ze smlouvy odstranit, v případě, že tak neučiní, nejedná se o 
porušení zadávacích podmínek. Zadavatel po nich seznam subdodavatelů dle § 147a zákona nebude 
vyžadovat, z důvodu, že na zakázku malého rozsahu se toto ustanovení nevztahuje. 
 
 
 
V Brně dne 8.7.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Alice Otáhalová 

CETKOVSKY s.r.o. 
(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností) 
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