AP INVESTING, s.r.o.
Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel .: Tel.: 541 426 060, Fax: 541 426 069

ZADAVATEL:
Obec Dolní Loučky
Dolní Loučky 208, 594 55
Statutární zástupce: Ladislav Tichý – starosta obce
IČ: 00294241
VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN:
AP INVESTING, s.r.o.
Palackého 12, 612 00 Brno
IČ: 60712121
všem zájemcům

Vyřizuje: Zuzana Kovářová
tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551
e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz
V Brně dne: 12. 3. 2014
Veřejná zakázka: „Dolní Loučky – rekonstrukce ČOV“
Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. I
Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v užším řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Dolní Loučky – rekonstrukce
ČOV“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 1. 2014 pod značkou VZ 372796 v
souladu ustanovením § 49 odst. 2 a 4 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím
podmínkám:
Dotaz č. I/1:
V Obchodních podmínkách – Smlouva o dílo, je v čl.II mimo jiné uvedeno :
zajištění a uhrazení základního archeologického výzkumu na dotčeném území, může tuto část zadavatel
blíže specifikovat ?
Odpověď č. 1/I:
Uchazeč započte do soupisu prací Ostatní položky – Provádění a organizace výstavby, náhradní transport
odpadních vod, provizorní propoje a čerpání částku 20 000,- Kč za základní archeologický výzkum na
dotčeném území.
Dotaz č. 2/I:
V Obchodních podmínkách – Smlouva o dílo, je v čl.II mimo jiné uvedeno :
spolupráce s objednatelem v rámci zkušebního provozu, chápe uchazeč správně, že náklady na zkušební
provoz si hradí zadavatel sám ?
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Odpověď č. 2/I:
Ano, uchazeč chápe správně. Náklady na zkušební provoz si zadavatel hradí sám. Zhotovitel je povinen
objednateli při zajišťování zkušebního provozu po dobu sjednaných záručních lhůt, poskytnout pouze
součinnost, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
Sdělení zadavatele:
V souvislosti s poskytovanými dodatečnými informacemi je nově stanovena lhůta pro odevzdání nabídek
do 31. 3. 2014 do 14,00 hod. u organizace pověřené výkonem zadavatelských činností – AP INVESTING,
s.r.o., Palackého 12, Brno. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 31. 3. 2014 od 14,00 hod. v sídle
organizace pověřené výkonem zadavatelských činností.
Dodatečné informace budou zveřejněny na profilu zadavatele.

S pozdravem
...........................................................................
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti

