
 

 

Výstavba nového atletického hřiště v obci Šanov 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 
 

 

 

 

Dodatečná informace č. 1 

k zadávacím pomínkám veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), dle 

Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod 
aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Závazné postupy“) 

s názvem 

„Výstavba nového atletického hřiště v obci Šanov“ 

 
V Brn ě dne 4.4.2014 
 
 
Dotaz č. 1: 
 
„prosím o upřesnění položky č. 8 "Brána š- do 4 m", dílu doplňující konstrukce na 
komunikaci. Z projektové dokumentace není zřejmé o jakou bránu se jedná tj. konstrukce, 
uzamykání, povrchové úpravy, výška, zavěšení apod. Bez tohoto upřesnění není možné tuto 
konstrukci ocenit.“ 
 
Dodatečná informace č. 1:  
 
Zadavatel touto dodatečnou informací blíže specifikuje položku č. 8 u SO 02 Oplocení a to 
nákresem, který bude uchazečům zaslán na kontaktní emailovou adresu uvedenou v žádosti o 
zadávací dokumentaci v elektronické podobě. 
 
Dotaz č. 2: 
 
„Dále bych se chtěl zeptat zda požadujete vyplnění sloupce "Obchodní název" ve výkazu 
výměr.“ 
 
Dodatečná informace č. 2: 
 
Zadavatel informuje, že požaduje vyplnit obchodní názvy nabízeného plnění u žlutě 
vyznačených položek ve výkazu výměr. 



 
Dotaz č. 3: 
 
„prosím o vysvětlení oplocení z pletiva. Ve výkresu číslo 2 OPLOCENÍ TYP 
„A“ je uvedeno, že pletivo a napínací dráty mají být potažené plastem, 
ale sloupky pouze pozinkované. Je tomu tak opravdu?“ 
 
Dodatečná informace č. 3:  
 
Zadavatel uvádí, v souladu se zadávací dokumentaci, že pletivo a napínací dráty mají být 
potažené plastem a sloupky mají být pozinkované. 
 
Dodatečná informace č. 4: 
 
Zadavatel, vzhledem ke výše uvedeným změnám zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu 
k podání nabídek. 
 
Lhůta pro podání nabídek v rámci výběrového řízení s názvem „Výstavba nového 
atletického hřiště v obci Šanov“ končí dne 21.4.2014 ve 12:00 hodin. 
 
 
Ing. Jan Ševčík 
Regionální poradenská agentura s.r.o. 
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností 
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